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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2560 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

 กองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

 กองทนุมนีโยบายการลงทนุในตราสารทุนของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และหรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
หรอืตลาดรองอืน่ๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยกองทนุจะลงทนุในบรษัิททีม่กีารกํากับดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึบรษัิททีไ่ดรั้บ
การรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น (CAC) โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  
80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่การพจิารณาการกํากับดแูลกจิการทีด่อีาจพจิารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สว่นทีเ่หลอื ลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ รวมถงึหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน (Unlisted securities) ตราสารหนี้ ตราสาร
การเงนิ และหรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วาม
เห็นชอบ  

 ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุตราสารตอ่ไปนี้  
 สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives)  
 ตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มอีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment 
grade) ณ วันทีล่งทนุเทา่นัน้  

 อนึ่ง อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการดว้ยเหตุต่างๆ เช่น มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกจิและการเมอืงอยา่งมนัียสําคัญ หรอืเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ วกิฤตจากภัยธรรมชาตทิีม่นัียสําคัญตอ่การลงทนุในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และหรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และ/หรอืตลาดรองอืน่ใด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะรายงานการไมส่ามารถลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามสัดสว่นดังกลา่วขา้งตน้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสม 

 ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 30 วัน 
นับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุน และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่าย
ทรัพยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเพือ่รอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วันทําการ 
โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ  

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ 

 กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

 - ไมม่ ี- 

1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

 ผูล้งทุนมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนดี สมํ่าเสมอ ในระยะยาว จากการลงทุนระยะยาวในหุน้ของบรษัิทที่มีการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
รวมถงึบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชัน่ โดยกําไรมาจากการ
เพิม่ขึน้ของราคาหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุไดเ้ป็นสว่นหนึง่ในการมสีว่นร่วมในการชว่ยเหลอืสังคมใหด้ขีึน้ในระยะยาวอยา่งย่ังยนื 

1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

  จํานวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 5,000 ลา้นบาท  

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

 กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่30 กันยายน ของทกุปี 
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1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์อาจทําใหเ้กดิความผันผวนของราคาหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุนได ้และปัจจัยอื่นที่อาจมี
ผลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่
 ความตอ่เนือ่งในการฟ้ืนตัวของประเทศเศรษฐกจิหลักของโลก 
 การเคลือ่นยา้ยของ Fund Flow 
 นโยบายการเงนิ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

1.8 การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได ้
ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
 (ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื 
 (ข) มีเหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าว

 อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่
บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดํารง
เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระทําได ้
ไมเ่กนิ 3 วันทําการ 

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

ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีําหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูเ่นื่องจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอื ทีม่คีณุภาพและมสีภาพ
คลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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1.10 ชอ่งทางทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

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

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้

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

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

กองทุนมคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย 
ไดดั้งตอ่ไปนี้ 

1. ความเสีย่งจากการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)  

 คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นปัจจัยหลักทีม่ผีลตอ่การดําเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสาร ซึง่จะมผีลตอ่ความสามารถในการทํากําไร 
รวมถงึความสามารถในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ไดเ้ต็มจํานวนหรอืตามเวลาทีก่ําหนดของบรษัิทผูอ้อกตราสาร โดยบรษัิทจัดการมี
แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยการกระจายการลงทนุเพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลกระทบจาก
ปัจจัยเศรษฐศาสตรม์หภาคตอ่สถานะบรษัิทอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  

 คือ ความเสีย่งที่เกดิจากราคาตราสารเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ 
สภาวะเศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมอืง สังคม ภาวะตลาดทนุและตลาดเงนิ การคาดการณ์ของนักลงทนุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของ
ผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ บรษัิทจัดการมแีนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุนเปลีย่นแปลง 
โดยกรณีตราสารแหง่ทุน บรษัิทจัดการจะมกีารวเิคราะหห์ลักทรัพยท์ีจ่ะลงทนุ อตุสาหกรรม และเศรษฐกจิโดยรวม ทัง้ในรูปแบบ Top Down 
Approach และแบบ Bottom Up Approach เพือ่ใหผ้ลของการวเิคราะหท์ีไ่ดม้คีวามครอบคลมุรอบดา้น  

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk)  

 คือ ความเสีย่งที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารได ้หรือขายไดแ้ต่ไม่อาจขายไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การ
คัดเลือกหลักทรัพย ์รวมทัง้การกระจายความเสีย่งในการลงทุนในสัดส่วนทีเ่หมาะสมจะช่วยลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของตราสารที่
กองทนุลงทนุได ้
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ตามความจําเป็นและหรือตามการประเมนิว่าสมควร
ภายใตเ้งื่อนไขขอ้จํากัดและสถานการณ์ที่เกีย่วขอ้งในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน  
โดยการใชเ้ครือ่งมอืชนิดหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขที่ใชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ 
หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ 

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืดังกลา่ว ดังนี้ 

3.1 การกําหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

โดยในระยะแรกบรษัิทจัดการไดจ้ัดใหก้องทนุรวมมกีารใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี้ 

การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) 
บรษัิทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ (transaction 
costs) ของกองทุนรวม เมื่อกองทุนรวมมีคําสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกนิระดับที่บรษัิท
จัดการกําหนด (swing threshold) ทัง้นี้ การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึปัจจยัอา้งองิ (swing factor) 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะใชว้ธิ ีPartial Swing Pricing โดยกําหนดอัตรา Swing Factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
2. Swing Factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้

ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ให ้
สามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายจากการซือ้หรอืขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) ในกรณีต่างๆ เชน่ bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
จากการซือ้ขายทรัพยส์นิ ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดในการซือ้ขายทรัพยส์นิที่ลดลงจากปกต ิ
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดสว่นการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการทําธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคล่องรองรับธุรกรรม
ขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถทํา
ไดเ้พือ่ใหส้ามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-Dilution Levies – ADL แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้  

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Swing Factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่
เกนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ชําระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช ้
เครื่องมือ Swing Pricing และบรษัิทจัดการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสนิใจเรือ่งต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการดําเนนิการใดๆ 
ทีไ่ดดํ้าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็ค 
คา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันทําการนัน้ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุทีชํ่าระดว้ยเช็คทีเ่รยีก
เก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันทําการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมูลคา่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเกนิกว่า Swing Threshold ที่บรษัิทจัดการกําหนด 
โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 
(switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพียงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดยขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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3.2 การกําหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัในการรบัคําส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 
บรษัิทจัดการสามารถกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกเกนิกวา่ระดับปรมิาณที่
บรษัิทจัดการกําหนดไว ้แจง้ความประสงคล์่วงหนา้ตามระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไวก้่อนวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการ
ขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกมูลคา่เกนิกว่ารอ้ยละ 3.00 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิจะตอ้งแจง้บรษัิทจัดการลว่งหนา้ตามระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยเป็นเวลาสงูสดุไม่เกนิ 
5 วันทําการ 

2. บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice Period ร่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice Period และมเีหตทุีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบัิตกิับคําสัง่
ที่ไดจ้าก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคําสั่งที่ไดต้ามปกตใินวันที่ทํารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้
Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น  ไดแ้ก่  Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, 
Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

2.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลด Notice Period ไดต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิ 
Notice Period สงูสดุทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอื 
ชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจกําหนด Notice Period ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือการ
ควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่ี
อยู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ใหส้ามารถดําเนนิการไดภ้ายใน
เวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจดัการ 

3.2.2 การกําหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 

บรษัิทจัดการสามารถกําหนดเพดานการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในแต่ละวันของกองทนุรวม ทัง้นี้ 
หากบรษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกเกนิจาก Redemption Gate ทีก่ําหนด บรษัิท
จัดการจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายตามสัดสว่นเทยีบกับ Redemption Gate ดังกลา่ว 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน้ต่ํา ไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ตาม
รายละเอยีดวธิกีารคํานวณทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

2. บรษัิทจัดการจะกําหนด Gate Period สงูสดุไม่เกนิ 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอยีดวธิกีารคํานวณที่บรษัิท
จัดการกําหนด  

3. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเงือ่นไขเพือ่บ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 
Gate จะใชเ้ฉพาะวันทําการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิ
สุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บรษัิทจัดการกําหนด โดยที่ มูลค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนสทุธขิองกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
(switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out)  

4. บรษัิทจัดการจะพจิารณากําหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสัดสว่น (pro-rata 
basis) ของคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  

5. บรษัิทจัดการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต่ Redemption 
Gate จะไมต่ํ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ํา และ Gate Period จะไมม่ากกวา่ระดับเพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

6. คําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุถัดไป รวมกับคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหมต่ามสัดสว่น (pro-rata basis) โดยไมม่กีารจัดลําดับ
กอ่น-หลังของคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกจากผูส้ง่คําสั่งดังกล่าว เมือ่จัดทําระบบ
รองรับแลว้เสร็จ โดยจะแจง้หรอืประกาศใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูล
กองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
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7.  บรษัิทจัดการจะทาํการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไมเ่กนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ณ วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

8.  บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption Gate โดยไมช่กัชา้  
9.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี้ บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ

คลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate Threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่
ต่ํากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ําทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

2.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
3.  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ 

Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ําหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณายกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่กูยกเลกิคําสั่งโดยไมช่กัชา้  

4.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวันทําการนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1.  บรษัิทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2.  บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะ

ไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจกําหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate Threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัย
ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มีความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ
สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกับปรมิาณการไถ่ถอนของ
กองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ําหนดไว ้หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือ
การควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

3.  หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

3.3 การกําหนดวธิกีารคํานวณมูลคา่หนว่ยลงทนุในกรณีทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมมกีารลงทนุโดยมนียัสําคญัตอ่มูลคา่ทรพัยส์นิของ
กองทนุรวมประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถจําหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (Side Pocket) เมือ่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์บรษัิทจัดการสามารถใชว้ธิกีารคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบันทกึมลูค่าทรัพยส์นิดังกล่าวเป็น 0 และให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีน ณ วันทีไ่ดบั้นทกึมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิภายหลังจากทีส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิ
นัน้ได ้

3.4 การกําหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน
การขายคนืหน่วยลงทนุไมเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ 
มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณี
เกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  
(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  
1. ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
3. มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
ในกรณีทีม่กีารระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานทราบโดยทันท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงับการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วันทําการ สํานักงานอาจพจิารณาสั่งการใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการโดยประการใดๆ เพือ่คุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมหรอืเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  
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4. คําเตอืน 

 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยนิยอม ใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเทา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏบัิตติาม
พันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่
เพือ่กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอ่าจมผีลต่อการตัดสนิใจลงทนุ เชน่ การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. หรอืโดยผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ  
1 ใน 3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบรษัิท
จัดการลงทุนกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุสามารถลงทุนในกองทนุนี้ในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได ้โดยตดิตอ่บรษัิทประกันชวีติทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนอาจมขีอ้กําหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว  
ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธ ิ    

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอยา่งอืน่ หรอือนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้ หรอืผ่อนผันใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 

 ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่เคยมบัีญชี
กองทนุกับบรษัิทจัดการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
พรอ้มกับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ืน่ 
คําขอโอนหนว่ยลงทนุ 

หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทุน
และผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแต่วันที่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทุน สทิธใินการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 

ขอ้จํากดัการโอน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเห็นสมควรแลอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

 กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรือผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการกําหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผูล้งทุนทีท่ําคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ีส่าขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดย
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้ 
เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีกองทุนและหรือคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้สู่
กระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
 สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์0-2263-6000 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2544-3935-7 
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 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกีย่วขอ้ง อันมีผลใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้

5.7 ภูมลํิาเนาเพือ่การวางทรพัย ์สําหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลํิาเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด ไดรั้บใบอนุญาตจดทะเบยีนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท
กจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจํานวน 100 ลา้นบาท (ชําระเต็มมลูคา่แลว้) 

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

จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
ณ วันที ่30 กันยายน 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 110 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 732,208.06 ลา้นบาท  

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

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

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวสญุาณ ีภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 

5. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 

6. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

รายชือ่กรรมการอสิระ 

- ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

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



 

 12 กองทุนรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภิบาลไทย | B-THAICG 
 

6.2 รายชือ่คณะกรรมการการลงทุน  

รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี้ 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 
2. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ 13. นายปัญญพัฒน์ ประคณุหังสติ 
3. นางสาวสดุารัตน์ ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์
4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ
5. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน ์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 
6. นายดนัย อรุณกติตชิยั 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์
7. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์
8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์
9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์ วศิววกิรานต ์ 21. นางสาวเศรณี นาคธน 

 11. นางสาวศริารัตน์ อรุณจติต ์  

6.3 รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   
Georgia State University, USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

- EVP SSEC Asset Management 
Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ํานวยการ  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales  
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager 
บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการ 
ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์ทพิยเทอดธนา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ 
บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุมี
ประสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาด และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และ
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ฒัน ์ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
ทางภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีการเงนิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีก่ารตลาด ฝ่ายสถาบัน  
บลจ.ยโูอบ ี(ไทย)  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์
บลจ.บที ี 

- ผูจั้ดการกองทนุตราสารหนี ้
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

4. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่
ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 



 

 13 กองทุนรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภิบาลไทย | B-THAICG 
 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

5. นายเจฟ สุธโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 
U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle  
Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 
JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

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

- ปรญิญาตร ี 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ
ของทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

6.4 รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

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

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2544-3935-7  

นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี
ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่ : นางสาวชมภนูุช แซแ่ต ้ 
ชือ่ : นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 
ชือ่ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด  
เลขที ่46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
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7. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 ขอ้กําหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 

วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับครัง้แรก 
และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

 บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

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

 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืสง่
คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย 
จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผูส้นใจทีจ่ะสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุ สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอืน่ใดตามที่
กฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุทียั่งไมเ่คยมบัีญชกีองทุน
จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
กองทนุ  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี 

(1)  กรณี บคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

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

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทีม่ีชือ่ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนคนใด 
คนหนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรอื
รับเงนิจากการชําระบัญชกีรณเีลกิกองทนุ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1.  บรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี  
ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากวา่มลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน 
(สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้มี) และคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ  
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2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี  
ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากว่ามูลคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคํา
ขอเปิดบัญชกีองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และ
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

3.  หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” 
หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพื่อขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และนําสมุดบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุมาดว้ย  

 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําดว้ยการหักบัญชเีงนิฝาก สามารถตดิตอ่และดําเนนิการได ้ดังนี้   

 (1)  การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

  (1.1)  กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหัก 
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุ
เปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั่ง โดยกรอก  
“คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 

(1.2)  กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ 
บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิ
ฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมีผลใช ้
บังคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไป
ตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  

 บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าว
ขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้
เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุน
เป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก 
“คําขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใช ้
บังคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 

 กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนมี “หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซื้อ” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขดังนี้  
 1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ 

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป  
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 2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก ไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการจะ
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  

 3.  กรณีวันที่กําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เป็นวันสุดทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  

 ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากที่ยัง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่ีการหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนินการหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญช ี
เงนิฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้
หน่วยลงทุนในลําดับแรกใหค้รบตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ต่ไม่
ต่ํากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  

 ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

 บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทาํ
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

 ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการ
ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

(2)  การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทย
พาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้ก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
จะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิ
ฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าว
ขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้
เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุน
เป็นประจําตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก 
“คําขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใช ้
บังคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุน ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออืน่ในทํานองเดียวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซื้อ” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
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เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้  
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป  
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  
3.  กรณีวันที่กําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 

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

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้ริการหักบัญชีเงินฝาก ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบริการ Mobile 
Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได ้
รวมถงึอนาคตบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้
สามารถทําได ้อนึง่ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตาม
ความเหมาะสม  

4.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking)  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว 
และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
เว็บไซตข์องธนาคาร หรอือืน่ๆ ไดท้ี ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากวา่
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนจะหักเงนิตามจํานวนที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่
เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผู ้
สั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
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อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้
และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

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

ผูใ้นกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอน
การทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่า
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร
อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถ
ยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภาย
หนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

5.  ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  

อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้   
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได ้โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรือ 
บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนได ้โดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน ไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืน ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร
อนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไว ้เพื่อขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละ
บรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่
ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM 
โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตาม
จํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอื
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บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
จะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้
ตอ้งการ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรั้บแจง้จาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน เป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผูส้ั่งซือ้จะเลือกทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หรอืไมก่็ได ้ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถ
ทําได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือื่นได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

6.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)  

อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้  
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถ
ตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ 
หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอน
เงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ 
หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอ
ใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุอยูใ่น
เอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอน
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ํา
ของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
หักเงินตามจํานวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ั่งซื้อที่ไดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้ริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ 
บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบูรณ์
แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจาก
วันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งซือ้เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ์  
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบโทรศัพทใ์ห ้
สามารถทําได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นได ้บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

1.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

(ก)  ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิี
อืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทุนรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้น
อนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรียกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าว
ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข)  ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่
ทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่
หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
อนึ่ง การชําระเงินดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดรั้บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชําระดว้ย 
บัตรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค)  ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะ
ประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ที่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” 
หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีล
ใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน 
และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใช ้
บรกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วาม
ยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูส้ั่งซือ้
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากวา่มลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคํา
ขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้
เมื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีรั่บรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิใน
บัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
กรณีผูส้ั่งซือ้มี “หนังสอืขอยกเลกิหักเงินจากบัญชีเงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายังบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน 
การขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

2.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

(ก)  ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้
หน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี 
หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็น
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ผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  
กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืจะนําเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกับบัญชีรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หนว่ยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิ
ดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข)  ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่
ทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่
หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว 
หรือจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค)  ผูส้ั่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณชิย์
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตาม
ความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใช ้
บรกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชี
เงนิฝากกําหนด  
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วาม
ยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูส้ั่งซือ้
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่มลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” 
หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิใน
บัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

อยา่งไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อืน่นัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ ปลี่ยนแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
3.  กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน จะถูกหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่ผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 
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4.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร 

5.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM)  

จะรับชําระเงนิคา่สั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง 
ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชี
ไม่เพยีงพอจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

6.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)  

จะรับชําระเงนิคา่สั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง 
ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชี
ไม่เพยีงพอจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ช่องทางและหรือวธิีการรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น  
E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นตน้ หรือวธิีอื่นใดในอนาคต โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้  
ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

ทัง้นี้ กรณีที่บรษัิทจัดการจัดใหม้ีช่องทางหรือวธิีการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหนว่ยลงทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าว
มผีลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิส่วนที่ไม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบี้ย (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ 
ผูส้ั่งซือ้ โดยการชําระเป็นการโอนเงนิเขา้บัญช ีหรอืเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ 

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  
(1)  กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจดัการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2)  กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็น

ว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็น
การรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ ชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

(4)  ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมีผลทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรายนั้น  
ถอืหนว่ยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุชั่วคราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ก่อนการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ใด 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดท้ํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นได ้เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  

ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หากมใิช่กรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้
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วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการ
ซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไปไวแ้ลว้ 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที ่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืใน
วันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ดว้ยการนําเงินเขา้บัญช ี
เงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเตมิในอนาคต  
สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
จัดใหม้ ีหรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการ 
สั่งขาย หรอืแกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1.  บรษิทัจดัการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการในทกุวันทําการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใน
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในทกุวันทําการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้ง
กรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

3.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

(1)  บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไดโ้ดยผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใชบ้ริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ 
www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถดําเนินการไดค้รั ้งละไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือใน
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
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ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไม่ได ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทนุได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และหรอื ทีจ่ะแกไ้ข
เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

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

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงก์กิง้ จากธนาคารกรุงเทพ  
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งขายปฏิบัตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท 
หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วย
ลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศ
ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ไม่ได ้หาก
การทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทนุได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปใน 
ภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ 
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้  
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวง
ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัว
หลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคาร
ทางโทรศัพท”์ (ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมา
ดว้ย) ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง 
ATM โดยผูส้ั่งขายตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ 
ATM  
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การสั่งขายหน่วยลงทนุ ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดย
ระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งขายจะเลอืกทําการสั่งขายหน่วยลงทุน
หรอืไมก่็ได ้ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบ ATM ให ้
สามารถทําได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่าน
บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นได ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

5.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)  

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้  
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุน
ผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใช ้
บรกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัตรบัวหลวง 
Premier ไว ้เพื่อขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทาง
โทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) 
ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้
ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขัน้ตอนการ 
ทํารายการซึง่มีระบุอยู่ในเอกสารวธิีการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งเลือกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทุน
กองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขาย
หน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จ
สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจาก
วันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ ์
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบโทรศัพทใ์ห ้
สามารถทําได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่าน
บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนใน
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
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อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กับจํานวนเงนิทีร่ะบุใน
คําสั่งขายคนืก็ได ้ 
สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หัวขอ้การไม่ขาย  
ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหัวขอ้การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่างวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีผู่ส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คืนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิท
จัดการกอ่น  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการ
ซือ้ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลัง
เวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรือ 
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการ
ซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการ 
ซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1.  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(ก)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คนื  

(ข)  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหก้รอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหค้รบถว้น 
โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ
นําไปยื่นกับบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะ 
สง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐาน
ทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทางมไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิด
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ใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

2.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

(ก)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละ 
ไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไม่ใชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ ์ 

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่น
รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิด
ใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

3.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank)  

อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ที่
เหมาะสม 
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเลือก

รหัสบรกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนกองทุน และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามรายการ 
ซึง่มรีะบุอยู่ในวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ทัง้นี้ การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการได ้
ครัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซ ึง่อาจเปิด
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ใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ใน
อนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวก
ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การกําหนดราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ 

(ก)  กรณี กองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย  

(ข)  กรณี กองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันทําการซือ้
ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการทีก่องทนุไดรั้บเงนิจากกองทนุตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิด
ประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าคําสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลาย
ช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้รวมถงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บรษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นว่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกล่าวมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทนุของกองทนุ
หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ใหส้ามารถทําได ้รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ 
จะเปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ใหส้ามารถทําได ้ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน ซึง่เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกันชวีติ
จะแจง้ใหบ้ริษัทจัดการรับทราบ เพื่อบริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ 
ผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนได ้โดยตดิต่อกับ
บริษัทประกันชีวติ หรือ ตัวแทนหรือนายหนา้ที่บริษัทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวติอาจมี
ขอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษา
รายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ มดัีงนี้ 

1. มูลคา่ข ัน้ตํา่ของการส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน มูลคา่ข ัน้ตํา่ของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า 
และจํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํา่  

เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สัดสว่นการ
เลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนนิการสับเปลีย่นกองทุน ตลอดจนการหักคา่ใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ ค่าการประกันภัย 
เป็นตน้ ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรือ่งมูลคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มูลค่า
ขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา ซึง่อาจต่ํากว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืต่ํากว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์
ประกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ทัง้นี้ ขอ้กําหนดเกีย่วกับมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ําขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสั่งซือ้ขายหน่วย
ลงทนุของบรษัิทประกันชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลกูคา้ดว้ย 

2. การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอืนาย
หนา้ที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขต 
หักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวติกําหนด ทัง้นี้ บริษัทประกันชีวติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  
วันและเวลาทําการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเตมิ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวติ  
และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้น
จากบรษัิทประกันชวีติแลว้ 
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บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุของ
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสั่งดังกลา่วอาจเขา้ขา่ยลักษณะการทาํธรุกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย 
หรอืเขา้ขา่ยบคุคลทีบ่รษัิทประกันชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน 

3. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  

(1)  การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไขในการ
ขายคนืหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วธิีการนําส่งเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิตามที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้ง
อยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษัิทประกันชวีติไดรั้บเอกสาร
หลักฐานครบถว้น 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีืน่ใดที่บรษัิทประกันชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติหรือ
แบบฟอรม์อืน่ใด (ถา้ม)ี ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา 5 
วันทําการนับแตวั่นทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืที่
เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้โดยมวีธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุในสว่นดังกล่าวจะเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกัน
ชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

(2)  การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตั ิ

บรษัิทประกันชวีติจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการดําเนนิการ และค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทีก่ําหนดในกรมธรรม ์ซึง่มูลค่าในการ
ขายคนือาจต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําทีก่ําหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปค่าใชจ้่ายดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 

4.  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

กรณีทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติทีใ่หบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลูกคา้ 
(Omnibus account) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนจะถือว่าบรษัิทประกันชวีติเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิต ส่วนบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับ 
ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหนว่ยลงทนุใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

5.  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขัน้ต่ํา 
จํานวนเงนิคงเหลอืขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนระหวา่ง
กองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การที่บรษัิทประกันชวีติขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งหรือหลายกองทุน 
(กองทนุเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุ (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติ
จะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่นําไป
ชําระค่าซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกล่าวใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รูปแบบสรุปไดดั้งนี ้

(1)  การสับเปลีย่นกองทนุ คอื การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุ ไปกองทุนเปิดปลายทางกองทนุ
หนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 

(2)  การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัต ิคือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั่งทีผู่ล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทุนระบุใหม้ีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึง่เพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรอื
หลายกองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์

(3)  การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามคําสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ใหม้ี
สัดสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์

ทัง้นี้ รูปแบบและเงือ่นไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนขา้งตน้ อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับบรษัิทประกันชวีติแต่ละแห่ง ซึง่จะแจง้ใหผู้ ้
ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทราบ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุแลว้ 
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บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนหรอืกรณีทีจํ่านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตน้
ทางต่ํากวา่จํานวนขัน้ต่ําทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจ้ัดสง่ใบยืนยันการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที่ไดดํ้าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับ
สัดสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสั่งครัง้แรก หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี 

6.  การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหนว่ยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บรษัิทจัดการจัดสง่ใหก้ับบรษัิท
ประกันชวีติ ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทประกันชวีติจะดําเนินการจัดสง่ใหแ้ก่ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุตอ่ไป 

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ บรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานแสดงฐานะ
การเงนิใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ
สามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิเดอืนละหนึง่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 

7.  สทิธปิระโยชนข์องผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ  

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุนี้ 
ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติกําหนด ดังนี้ 

(1) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
(2)  ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกัน 
(3)  ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

หน่วยลงทนุภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการ
ขายหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บ
คําสั่งขายคนืและไดท้ํารายการขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ 

(4)  สทิธขิองผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมือ่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจาก
บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่จะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซือ้และขายคืนหน่วยลงทุนไปยัง
บรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ที่แทจ้รงิของผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน 
(Omnibus account) เชน่ การไดรั้บขอ้มลูกองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้ 

(5)  สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 
(6)  สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
(7)  สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทุกแห่งทีรั่บจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษัิท

ประกันชวีตินัน้ 
(8)  สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลขประจําตัวของตัวแทน

ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
(9)  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บคําแนะนําเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน

รับทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(10)  สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย

ลงทุน หรือต่อการตัดสนิใจในการลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติ เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการ
ดําเนนิการเพือ่การควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

(11)  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ 

(12)  สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 

8. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ  

(1)  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee): ไมม่ ี
(2)  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee): ไมม่ ี

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวติ
ควบหน่วยลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตและ/หรือผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแลว้ ทั ้งนี้ กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกันชีวติและ/หรือผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ โดยตดิประกาศที่ทําการของบรษัิทจัดการ และ/หรือบริษัทประกันชวีติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ  
และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
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 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จาก

บคุคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความเป็น
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้น ทั ้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน 
อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดย
ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใชวั้นที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาตอิเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นิตบิุคคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มีถิน่ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มีถิน่ที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมายทีม่ี
ขอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายตา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลทีม่ีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่
FATCA กําหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหนา้ที่ในการ
กําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  
(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงินใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มใน
ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ที่
เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติ
ความสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือ
ดําเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพื่อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศ
ที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝาก
ทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี้  
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กําหนด) ใหคํ้ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของ
สหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชี
ทั ้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐาน
เพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนินการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการ
ดําเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่
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หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บรษัิท
จัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1)  ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3)  ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีชํ่าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีาร

ดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมใิห ้
บรษัิทจัดการและกองทุนมกีารดําเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจ
ตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลือกดําเนนิการเฉพาะผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจดัการ 
(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน 
หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 
อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่
สามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทย มอีันดับความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 การลงทนุในตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ในกระดาน 
ผูล้งทนุทั่วไป 

 การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market  

 การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  
 ตราสารทนุ/กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
 ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 
 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย (ไมร่วม
สาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
 ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร หรอืขายคนื 

ผูอ้อกตราสารได ้
 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
 Total SIP  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo     ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แตไ่ม่รวมถงึตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/  
ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยูใ่น regulated market และมอีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 3.21 1.727 1.742 1.740 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ* ไมเ่กนิ 1.6050 1.605 1.605 1.605 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 0.0428 0.026 0.026 0.026 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 

คา่ใชจ้่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ ์ ไมเ่กนิ 0.5350 0.0003 0.001 0.0002 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน  
คา่แบบฟอรม์ ค่าสมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.9737 0.042 0.057 0.055 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.014 0.015 0.011 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี  
คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 0.014 0.015 0.011 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 3.21 1.740 1.757 1.751 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.172 0.475 0.370 

*  บรษัิทจัดการจะนําไปบรจิาคในอัตรารอ้ยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ใหก้ับหน่วยงานที่ส่งเสรมิธรรมาภบิาลไทย และหรือ
หน่วยงานทีส่ง่เสรมิการตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ และหรอืองคก์รอืน่ใดทีเ่กีย่วเนื่องกับหน่วยงานดังกลา่ว อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว
เป็นฐานในการคํานวณ 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น     

» กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง เทา่กับ 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้

 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

» กรณีเป็นกองทนุปลายทาง เทา่กับ 
คา่ธรรมเนียมการขาย 

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 

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

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุซึง่จะมคีา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนื
คํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ และเป็นภาระของกองทุน ทัง้นี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิม่
เท่ากับ 7% หากมกีารเปลี่ยนแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุและผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ  226,624,357.60 100.18 

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์      

    ธนาคาร      

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

11,930,100.00 5.27 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

8,078,400.00 3.57 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

3,444,375.00 1.52 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

9,079,200.00 4.01 

        บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

6,937,700.00 3.07 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

2,312,431.00 1.02 

    พาณิชย ์      

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

12,808,125.00 5.66 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

3,862,890.00 1.71 

    วสัดกุอ่สรา้ง      

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

3,675,000.00 1.62 

        บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

2,231,785.00 0.99 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด (มหาชน) 
 

4,596,600.00 2.03 

        บรษัิท ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) 
 

1,115,400.00 0.49 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

        บรษัิท เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1,700,400.00 0.75 

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

2,197,650.00 0.97 

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

3,594,075.00 1.59 

    พลงังานและสาธารณูปโภค      

        บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

4,502,250.00 1.99 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 

6,616,500.00 2.92 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
 

8,988,750.00 3.97 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,646,000.00 1.17 

        บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากัด (มหาชน) 
 

1,103,856.00 0.49 

        บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 
 

1,273,600.00 0.56 

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

7,783,650.00 3.44 
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        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

2,375,400.00 1.05 

        บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,734,300.00 0.77 

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

146,728.75 0.06 

    อาหารและเครือ่งดืม่      

        บรษัิท อชิตัิน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,455,510.00 0.64 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

10,578,200.00 4.68 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

7,542,138.50 3.33 

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

2,133,250.00 0.94 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

4,931,190.00 2.18 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

2,492,875.00 1.10 

    การแพทย ์      

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 
 

1,927,740.00 0.85 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

9,613,500.00 4.25 

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

4,627,350.00 2.05 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

4,736,025.00 2.09 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

3,541,565.00 1.57 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

        บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

2,454,300.00 1.08 

    สือ่และสิง่พมิพ ์      

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

3,944,720.00 1.74 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

2,128,950.00 0.94 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากัด (มหาชน) 
 

2,284,080.00 1.01 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

1,632,100.00 0.72 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

9,598,275.00 4.24 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
 

1,893,780.00 0.84 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

1,289,728.00 0.57 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

6,935,480.00 3.07 

  พนัธบตัร      

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 9,986,149.35 4.41 
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  เงนิฝากธนาคาร      

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 1,066,603.92 0.47 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 15,095,682.08 6.67 

       

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)  226,227,680.78 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)  8.8317 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย จัดทําขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน การคํานงึถงึบทบาทของ 
ผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการ
บรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
 

 
 
 
 
          

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 9.99 4.41 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

1.07 0.47 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ 
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ - - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนตลุาคม 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝากทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม
ราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย  - 15/12/22 AAA 10,000,000.00 9,986,149.35 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 1,433,908.83 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์  - - AA+(tha) - 13,661,773.25 

4. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 1,066,603.92 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถสงูสดุในการชําระ
เงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถชําระหน้ีไดต้าม
กาํหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดับตํ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหน้ีอยู่ในระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

ภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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การเปลีย่นแปลงเกณฑว์ดัผลการดําเนนิงาน 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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