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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2545 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

กองทนุรวมผสม ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทนุกระจายการลงทนุในตราสารทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารหนี้ และหรอืเงนิฝากรวมทัง้หลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิอืน่หรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีืน่ อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) โดยจะพจิารณาลงทุนเฉพาะทีม่ลีักษณะ

เป็นตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินการบังคับไถถ่อนคนืกอ่นก าหนด (Callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกช าระหนี้คนืก่อน

ก าหนด (Puttable) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตรา

ดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และกองทนุอาจมกีารลงทุนในสัญญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีแ่ฝงอยูใ่น Structured note ทีเ่ป็น Callable/ puttable bond ดังกลา่ว  

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ  

กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทีส่ าคญัของกองทนุรวม 

กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูล้งทนุจงึควรลงทนุตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ เพือ่

สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดร้ับก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุท าการขายคนื 

มมีูลค่าสงูกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผู่ล้งทุนท าการซือ้กองทุน และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากปฏบัิตติามเงือ่นไขการลงทนุ 

ทัง้นี้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และคู่มอืการลงทุนใหเ้ขา้ใจกอ่น

ลงทนุ 

1.5 จ านวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

จ านวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 20,000 ลา้นบาท 

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 พฤษภาคม ของทกุปี 

1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์และอัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond Index อาจท าใหเ้กดิความผัน

ผวนของราคาหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุได ้และปัจจัยอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก่ 

• ตอ่เนื่องของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 

• การเคลือ่นยา้ยของ Fund Flow 

• นโยบายการเงนิ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

1.8 การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนไดใ้น

กรณีดังตอ่ไปนี้ 

1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุใดเหตหุนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
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1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่

บริษัทจัดการรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารง

เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้

หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าได ้

ไมเ่กนิ 3 วันท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนนิการเพือ่เลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสจุรติและ

สมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอ่ไปนี้ และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุโดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 

2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลา

เดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ด าเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ

กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมี

สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

1.10 ช่องทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ไดจ้ากช่องทางใด

ชอ่งทางหนึง่ หรอืทกุชอ่งทางดังนี้ 

• เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• Mobile Application เชน่ BF Mobile Application 

• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

• หนังสอืพมิพร์ายวัน  

• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com 

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

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้ 

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 

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

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

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

กองทนุมคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงล าดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียส าคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย 

ไดด้ังตอ่ไปนี้ 

ความเสีย่งของการลงทนุในตราสารทนุ จ าแนกตามล าดับได ้ดังนี้ 

1) ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)  

 ปัจจัยหลักทีม่ผีลต่อการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสารประกอบดว้ย ประเภทของบรษัิท ขนาดของบรษัิท โครงสรา้งของเงนิทุน ฐานะ

การเงนิและผลการด าเนนิงาน คณุภาพของผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

2) ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  

 ราคาหุน้ในตลาดอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง ซึง่อาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมอืง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฐานะ

การเงนิและผลการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ 

3) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

 คอื ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถขายตราสารได ้หรอืขายไดแ้ตไ่มอ่าจขายไดใ้นราคาทีต่อ้งการ จ าเป็นตอ้งขายในราคาต ่า 

จากความเสีย่งขา้งตน้ สามารถลดไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลี้ยงชพีมีนโยบายทีจ่ะกระจายการ

ลงทุนในตราสารทุนของหลายบรษัิททีม่พีืน้ฐานดใีนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทุน และบรษัิทจัดการไดม้ี

การวเิคราะหห์ลักทรัพยท์ีส่ภาพคลอ่งของหลักทรัพย ์เพือ่น าไปสูก่ารเลอืกหลักทรัพยท์ีจ่ะลงทนุ ตลอดจนจังหวะเวลาทีเ่หมาะสมในการลงทนุ 

ความเสีย่งของการลงทนุในตราสารหนี ้จ าแนกตามล าดับได ้ดังนี้  

1) ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)  

 ผูอ้อกตราสารอาจไมส่ามารถช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ไดเ้ต็มจ านวน หรอืตามเวลาทีก่ าหนด 

2) ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

 ราคาของตราสารหนี้อาจเพิม่ขึน้หรือลดลง ซึง่อาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิ อัตราดอกเบี้ยในทอ้งตลาด การคาดการณ์ของนัก

ลงทนุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ 

3) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk)  

 คอื ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถขายตราสารได ้หรอืขายไดแ้ตไ่มอ่าจขายไดใ้นราคาทีต่อ้งการ จ าเป็นตอ้งขายในราคาต ่า  

4) ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk or Default Risk)  

 คอื ความเสีย่งอันเนื่องมาจากผูอ้อกตราสาร (ผูกู้ย้มื) ไมส่ามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ไดต้ามก าหนดเวลา สง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ได ้

รับช าระคา่ดอกเบีย้ และเงนิตน้ตามทีค่าดหวังตัง้แตต่น้ 

5) ความเสีย่งจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูอ้อกหุน้กูอ้าจใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ในกรณีที่อัตรา

ดอกเบีย้ในตลาดลดลงจนท าใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถระดมทุนใหม่ในตน้ทุนทีต่ ่าลงได ้สง่ผลใหก้องทนุไดรั้บช าระคนืเงนิกอ่นก าหนดและ

จะตอ้งลงทนุในหลักทรัพยท์ีไ่ดผ้ลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

จากความเสีย่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการไดม้กีารวเิคราะหค์วามสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารหนี้ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละตดิตามทศิทาง

อัตราดอกเบีย้ และสภาพคล่องของตราสารหนี้ เพือ่คัดเลอืกตราสารหนี้ทีจ่ะลงทุนในจังหวะเวลาทีเ่หมาะสมใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ และลด

ความเสีย่งใหต้ ่าทีส่ดุ 

จากการทีก่องทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพีมนีโยบายกระจายการลงทนุทัง้ในตราสารทนุและตราสารหนี้ ดังนัน้ ระดับความเสีย่ง

ของกองทนุนี้จงึนอ้ยกวา่การลงทนุในกองทนุตราสารทนุโดยทั่วไป  
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอือย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจ าเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร

ภายใตเ้งือ่นไขขอ้จ ากัดและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย

การใชเ้ครือ่งมอืชนดิหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขทีใ่ชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ หาก

ในวันนัน้กองทนุรวมมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งก็ได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิท

จัดการ 

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืดังกลา่ว ดังนี้ 

3.1 การก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

โดยในระยะแรกบรษัิทจัดการไดจ้ัดใหก้องทนุรวมมกีารใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี้ 

การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) 

บรษัิทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพือ่สะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ (transaction 

costs) ของกองทุนรวม เมือ่กองทุนรวมมคี าสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกนิระดับทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด (swing threshold) ทัง้นี้ การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยอา้งองิ (swing factor) 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะใชว้ธิ ีPartial Swing Pricing โดยก าหนดอัตรา Swing Factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

2. Swing Factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ให ้

สามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุน

และคา่ใชจ้่ายจากการซือ้หรอืขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) ในกรณีตา่งๆ เชน่ bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ ภาวะสภาพคลอ่งของตลาดในการซือ้ขายทรัพยส์นิทีล่ดลงจาก

ปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคล่องรองรับ

ธรุกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการอาจ

พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถ

ท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

ไดแ้ก ่พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-Dilution Levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื

ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันท าการนัน้  

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Swing Factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่

เกนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช ้

เครือ่งมอื Swing Pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันท าการนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใดๆ 

ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็ค

ค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คที่

เรยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุ  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจก าหนด Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  

2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า Swing Threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดยขึน้อยู่กับ

ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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3.2 การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 

บรษัิทจัดการสามารถก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกเกนิกว่าระดับปรมิาณ

ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไว ้แจง้ความประสงคล์ว่งหนา้ตามระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไวก้อ่นวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการ

ขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกมลูคา่เกนิกวา่รอ้ยละ 3.00 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิจะตอ้งแจง้บรษัิทจัดการล่วงหนา้ตามระยะเวลาที่บรษัิทจัดการก าหนด โดยเป็นเวลาสงูสุดไม่

เกนิ 5 วันท าการ 

2. บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice Period ร่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice Period และมเีหตทุีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบัิตกิับค าสั่ง

ทีไ่ดจ้าก Notice Period นัน้เชน่เดยีวกับค าสั่งที่ไดต้ามปกตใินวันทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้

Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, 

Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลด Notice Period ไดต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิ 

Notice Period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจก าหนด Notice Period ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขาย

ทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือปัจจัยอื่นๆ ที่

นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถ

ด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย

ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

3.2.2 การก าหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 

บรษัิทจัดการสามารถก าหนดเพดานการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในแตล่ะวันของกองทุนรวม ทัง้นี้ 

หากบรษัิทจัดการไดรั้บค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกเกนิจาก Redemption Gate ทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายตามสัดสว่นเทยีบกับ Redemption Gate ดังกลา่ว 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ตาม

รายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

2. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate Period สงูสดุไม่เกนิ 7 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

3. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกลา่ว Redemption 

Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate Threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยที ่มูลค่าซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสทุธขิองกองทนุ ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 

(switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

(switch out)  

4. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสว่น (pro-

rata basis) ของค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  

5. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต่ Redemption 

Gate จะไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ Gate Period จะไมม่ากกวา่ระดับเพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

6. ค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนถัดไป รวมกับค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ

จัดล าดับกอ่น-หลังของค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกจากผูส้ง่ค าสั่งดังกล่าว เมือ่จัดท าระบบ

รองรับแลว้เสร็จ โดยจะแจง้หรือประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน

สว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
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7.  บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่

จะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

8.  บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption Gate โดยไมช่กัชา้  

9.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี้ บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสีย่งสภาพ

คลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate Threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่

ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

2.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่

ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่กูยกเลกิค าสั่งโดยไมช่กัชา้  

4.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวันท าการนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1.  บรษัิทจัดการอาจก าหนด Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  

2.  บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่สถานการณ์อาจจะ

ไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate Threshold ได ้โดยพจิารณา

ปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะ

ปกต ิสภาพคล่องของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกับปรมิาณการไถ่ถอน

ของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผิดปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้หรือปัจจัยอื่นๆ ที่

นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

3.  หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย

ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

3.3 การก าหนดวธิกีารค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนโดยมนียัส าคญัต่อมูลคา่ทรพัยส์นิ

ของกองทนุรวมประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (Side Pocket) เมือ่ไดร้ับ

ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์บรษัิทจัดการสามารถใชว้ธิกีารค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบันทกึมลูค่าทรัพยส์นิดังกลา่วเป็น 0 

และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีน ณ วันทีไ่ดบั้นทกึมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิภายหลังจากทีส่ามารถจ าหน่าย

ทรัพยส์นินัน้ได ้

3.4 การก าหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 1 วันท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา

แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  

2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ในกรณีทีม่กีารระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานทราบโดยทันท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงับการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วันท าการ ส านักงานอาจพจิารณาสั่งการใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการโดยประการใดๆ เพือ่คุม้ครอง

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมหรอืเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ 

1. ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4. ค าเตอืน 

• ความเสีย่งจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูอ้อกหุน้กูอ้าจใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ในกรณีทีอ่ัตราดอกเบีย้ใน

ตลาดลดลงจนท าใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถระดมทนุใหม่ในตน้ทุนทีต่ ่าลงได ้สง่ผลใหก้องทนุไดรั้บช าระคนืเงนิกอ่นก าหนดและจะตอ้งลงทุน

ในหลักทรัพยท์ีไ่ดผ้ลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจ าเป็นจะตอ้งปฏบัิติ

ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรือจะเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการทีจ่ะ

ปฏบัิตกิารและด าเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิธดิ าเนินการอืน่ใดเท่าที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏบัิตติามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ี่ส านักงานก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอ่าจมผีลต่อการตัดสนิใจลงทุน เชน่ การท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่ านักงาน ก.ล.ต. หรอืโดย

ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทนุ

เกนิ 1 ใน 3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทนุในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศตา่งๆ ทีส่มาคมบรษัิท

จัดการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถก ากับและดแูลการซือ้ขาย

หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 
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5. สทิธแิละขอ้จ ากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากดัสทิธ ิ     

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจ ากัดสทิธใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

• สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ เนื่องจากกองทนุนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไป

จ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันได ้

• สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ี่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ 

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

ด าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

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

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จงึไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันได ้

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

• กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการก าหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผูล้งทุนทีท่ าค าสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ีส่าขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) 

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง

ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้

สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถท าหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่

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

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

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการ

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

ความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่ การพจิารณาตาม

กระบวนการอนุญาโตตลุาการของส านักงาน ก.ล.ต. ได ้

5.7 ภูมลิ าเนาเพือ่การวางทรพัย ์ส าหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลิ าเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น

ภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกจิหลักทรัพย์

ประเภทกจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจ านวน 100 ลา้นบาท (ช าระเต็มมลูคา่แลว้) 

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

  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

จ านวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 

ณ วันที ่30 มถินุายน 2565 มจี านวนกองทนุรวมทัง้หมด 102 กองทนุ  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 734,156.96 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 

2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแกว้ กรรมการ 

5. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 

6.  นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 

7. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

8. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

9. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 

5. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 

6. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

รายชือ่กรรมการอสิระ 

- ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ Chairman of Executive Board 

2. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา Chief Executive Officer  

3. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ Managing Director, Head of Business Distribution  

4. นายวนัิย หริัณยภ์ญิโญภาศ Managing Director, Head of Operation & Trustee 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดีังนี้ 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 

2. นายสันต ิธนะนริันดร ์ 13. นายปัญญพัฒน์ ประคณุหังสติ 

3. นางสาวสดุารัตน์ ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์

4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 

6. นางสาวดษุฎ ีภูพ่ัฒน์ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์

7. นางสาวปรยินุช คลอ่งค านวณการ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์

8. นางสาวอรุณ ีศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์

9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วศิววกิรานต ์ 21. นางสาวเศรณี นาคธน 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์  

6.3 รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์

จริะเสวจีนิดา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   

Georgia State University, 

USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 

บลจ.บัวหลวง 

- EVP 

SSEC Asset Management 

Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ านวยการ บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการกองทนุ  

บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 

บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  

บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุ 

ทีบ่รหิารจัดการ ตดิตามภาวะ

ตลาดเงนิ ตลาดตราสารหนี้ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์

ทพิยเทอดธนา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจ้ัดการกองทนุ  

บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการกองทนุ  

บงล.กรุงเทพธนาทร จ ากัด 

(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร

จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 

ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 

ภาวะตลาด และตราสารทนุ 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

ตัดสนิใจลงทนุ และก าหนด 

กลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวรุง่นภา 

เสถยีรนุกูล 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติพัฒน 

บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารทนุ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นายเจฟ สุธโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี

การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 

U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle 

Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 

JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารทนุ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

5. นางสาววนาล ี

ตรสีมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท Finance 

The University of 

Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ

บัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 

ตลาดตราสารทนุของทัง้ใน 

และตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 

การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 

และตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

6. นายชชัวาล  

สมิะธมันนัท ์

- ปรญิญาโท การเงนิ  

University of Reading, UK 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Manager  

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารทนุ  

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ  

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ และตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

7. นางอตกิานต ์

พานชิเกษม 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูอ้ านวยการ 

ฝ่ายจัดการกองทนุ 

บลจ.ทหารไทย  

- ผูอ้ านวยการ  

ฝ่ายจัดการลงทนุ 

บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

ฝ่ายจัดการลงทนุ  

บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

ผูจ้ัดการกองทนุ 

บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

กองทนุสว่นบคุคล  

บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจ้ัดการกองทนุสว่นบคุคล  

บมจ.หลักทรัพยเ์อกธ ารง 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร

จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 

ตดิตามภาวะตลาด 

และหลักทรัพย ์ตราสารหนี้ 

เพือ่ก าหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

บรหิารจัดการกองทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

8. นางสาวชนกิานต ์

ลลีาธรรมรตัน ์

- ปรญิญาโท การเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง  

- ผูอ้ านวยการ 

บลจ.ไทยพาณชิย ์ 

- ผูจ้ัดการกองทนุ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

- Trader 

บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์ 

- Credit Officer  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

- Dealer บมจ.เงนิทนุนวธนกจิ 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร

จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 

ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ ภาวะ

ตลาดเงนิ ตลาดตราสารหนี้ 

ตราสารทนุ และสนิทรัพย์

ทางเลอืก ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการวเิคราะห ์ตัดสนิใจ

ลงทนุ ก าหนดกลยทุธก์าร

ลงทนุ และบรหิารการลงทนุ 

9. นางสาวปรยินุช 

คลอ่งค านวณการ 

- ปรญิญาโท การเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  

บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  

บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ 

กองทนุสว่นบคุคล  

บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 

บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

10. นางสาวอรุณี 

ศลิปการประดษิฐ 

- ปรญิญาโท 

บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้  

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

11. นางสาวศริารตัน ์       

อรุณจติต ์

- ปรญิญาโท การเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 

บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  

บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จิัยตลาด  

บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้  

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

12. นายปญัญพฒัน ์

ประคณุหงัสติ 

- ปรญิญาโท 

Financial Mathematics, 

University of Exeter, UK 

- ปรญิญาตร ี

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

13. นางสาวเศรณี นาคธน - ปรญิญาโท MBA 

คณะบรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติ 

พัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตร ี

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดการเงนิ 

ทัง้ตลาดตราสารหนี้ 

ตลาดตราสารทนุ และ

สนิทรัพยท์างเลอืก เพือ่

ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 

การลงทนุ 
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6.4 รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 

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

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

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

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 

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

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

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

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

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

 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด โทรศัพท ์0-2949-1999 

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

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2470-3200-2  

นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

• นางสาวซซูาน เอีย่มวณชิชา  

• นายสชุาต ิพานชิยเ์จรญิ  

• นางสาวชืน่ตา ชมเมนิ  

• นางสาวยพุนิ ชุม่ใจ 

• นางสาวอมรรัตน์ เจอืทองบรสิทุธิ ์

บรษัิท เอส พ ีออดทิ จ ากัด  

เลขที ่503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท ์0-2642-6172-4 
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7. ขอ้มลูอืน่ๆ 

• ขอ้ก าหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทุน 

วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต ่า 500 บาท ส าหรับ

ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

• บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันท าการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แต่เวลา 8.30 - 15.30 น. 

• หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ (Dollar Cost Averaging) สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

 Bangkok Bank Mobile Banking 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 BF Fund Trading 

• ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking 

 Bangkok Bank Mobile Banking 

 BF Fund Trading 

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

ราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย

หรอืสง่ค าสั่งซือ้ในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

การสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณ

ได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่งซือ้ในวันหยุดท า

การซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ คูม่อืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามที่

กฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ส าหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน จะตอ้ง

เปิดบัญชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กองทนุ  

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทุนหรอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้คีู่มอืการลงทุน ซึง่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

(1) กรณี บคุคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(2) กรณี นติบิคุคล 

ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์

ข) ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1. บรษิทัจดัการ 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือการลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่

กฎหมายก าหนด (ถา้มี) ไดท้ี่บรษัิทจัดการ และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีด

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

กองทนุ (ถา้ม)ี และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ 

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือการลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่

กฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ โดย

กรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (ส าหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน และน า

ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื 
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3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ะบุไว ้ใน “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัว

เฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ดว้ยจ านวนเงนิที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถ

ตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิชน่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และน าสมุดบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสาร

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหัก

บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุน

เปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออื่นในท านองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค า

ขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านอง

เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหัก

บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรือธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอื

ขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรือค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื

หน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก 

“ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร

หักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บริษัทจัดการจะสามารถใหบ้ริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้ เมื่อธนาคารเจา้ของบัญชีเงินฝาก

ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท

จัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนเป็นประจ า ตามวันที่ทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 

โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ใน

ท านองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้

คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ

ฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดียวกันมายังบรษัิท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนินการเพื่อซือ้หน่วย

ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตาม

เงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรือ “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด

แบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะ

ใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขาย

หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 

1.  กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดท าการหรอืวันหยุดท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายถัดไป 

2.  กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการ

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

3.  กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการหรือวันท าการซือ้ขายสุดทา้ยของ

เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

น าสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  
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กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนน ำเช็ค ดรำฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีำรสง่ค ำสั่งหักบัญชธีนำคำรเพือ่ฝำกเขำ้บัญชเีงนิฝำกที่

ยังไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีำรหักบัญช ีบรษัิทจัดกำรจะไมด่ ำเนนิกำรหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิท

จัดกำรจะหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตำมทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกเงนิในบัญชี

เงนิฝำกของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดกำรจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะไม่หักเงนิ

ในบัญชเีงนิฝำกในงวดนัน้ๆ และจะท ำกำรหักบัญชเีงนิฝำกเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ

ฝำกยอ้นหลัง ส ำหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝำกมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝำกมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ

ซือ้หน่วยลงทนุในล ำดับแรกใหค้รบตำมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบุไว ้บรษัิทจัดกำรจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน

ล ำดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝำกเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล ำดับถัดไปจนครบตำมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่

ไมต่ ่ำกวำ่ขอ้ก ำหนดในกำรซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของแตล่ะกองทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรแกไ้ข “ค ำขอใชบ้รกิำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด

แบบถัวเฉลีย่” หรอืค ำขออืน่ในท ำนองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “ค ำขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรใชบ้รกิำรหัก

เงนิจำกบัญชเีงนิฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค ำขออื่นในท ำนองเดียวกัน และแจง้ให ้

บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทรำบลว่งหนำ้กอ่นวันทีจ่ะมกีำรหักบัญช ี

บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐำนในกำรท ำ

รำยงำนทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้

ผูส้ั่งซือ้จะไม่สำมำรถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนจำกรำยกำรสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดกำรไดท้ ำกำรหักเงนิ

จำกบัญชเีงนิฝำกของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถตดิตอ่ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ ผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ต 

เพือ่ขอใชบ้รกิำรหักบัญชเีงนิฝำก บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกำร

ขอใชบ้รกิำรดังกลำ่ว 

(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถตดิตอ่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิำรหักบัญชเีงนิฝำก 

บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสกิรไทย บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทยธนชำต บมจ.ธนำคำร

ไทยพำณิชย์ และ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือธนำคำรพำณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดกำรจะประกำศใหบ้ริกำร

เพิ่มเตมิผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตำมควำมเหมำะสม โดยกรอก 

“หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝำก” หรอืค ำขออืน่ในท ำนองเดยีวกัน ซึง่กำรสมัครใชบ้รกิำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค ำสั่ง โดย

กรอก “ค ำขอยกเลกิหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก” หรือค ำขออื่นในท ำนองเดียวกัน และแจง้ใหบ้ริษัทจัดกำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีำรหักบัญช ีทัง้นี้ ค่ำธรรมเนียมกำร

ใชบ้รกิำรหักบัญชเีงนิฝำก เป็นไปตำมทีธ่นำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกก ำหนด 

บริษัทจัดกำรจะสำมำรถใหบ้ริกำรหักบัญชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้ เมื่อธนำคำรเจำ้ของบัญชีเงินฝำก

ดังกล่ำวขำ้งตน้แจง้ใหค้วำมยนิยอมหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนมำยังบรษัิทจัดกำร และบรษัิท

จัดกำรไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิำรหักบัญชเีงนิฝำกแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบ โดยวธิอีืน่ใดตำมควำมเหมำะสมแลว้เทำ่นัน้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถตดิต่อบรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนเป็นประจ ำตำมวันที่ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนก ำหนดไว ้ดว้ยกำรใหบ้รษัิทจัดกำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกขำ้งตน้ 

โดยกรอก “ค ำขอใชบ้รกิำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค ำขออืน่ใน

ท ำนองเดยีวกัน ซึง่กำรใหบ้รษัิทจัดกำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้

คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนค ำสั่ง โดยกรอก “ค ำขอยกเลกิบรกิำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิ

ฝำกเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค ำขออื่นในท ำนองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดกำรหรอื

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทรำบลว่งหนำ้กอ่นวันทีจ่ะมกีำรหักบัญช ี

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำก” หรอืค ำขออืน่ในท ำนองเดยีวกันมำยังบรษัิท

จัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“ค ำสั่งซือ้” ตลอดจน “ค ำสั่งรอด ำเนินกำรเพื่อซือ้หน่วย

ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ 

บรษัิทจัดกำรจะหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกของผูส้ั่งซือ้และโอนเขำ้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตำม

เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “ค ำสั่งซือ้” หรอื “ค ำขอใชบ้รกิำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบ

ถัวเฉลีย่” หรอืค ำขออืน่ในท ำนองเดียวกัน ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำย ซึง่จะใช ้

มูลค่ำหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณไดเ้มือ่สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ และรำคำขำย

หน่วยลงทนุดังกลำ่วเป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 

1.  กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดท าการหรอืวันหยุดท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายถัดไป 

2.  กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

3.  กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการหรือวันท าการซือ้ขายสุดทา้ยของ

เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

น าสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน าเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่ค าสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่ง

ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ด าเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี

เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ

ในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะท าการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ

ฝากยอ้นหลังส าหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ

ซือ้หน่วยลงทนุในล าดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน

ล าดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล าดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่

ไมต่ ่ากวา่ขอ้ก าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าของแตล่ะกองทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด

แบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “ค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก

เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน และแจง้ให ้

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท า

รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile 

Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย

ลงทุนได ้รวมถงึอนาคตผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับค าสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้

สามารถท าได ้อนึง่ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิี

อืน่ใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในค าขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร

ดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใชบ้รกิารดังกลา่วแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ไดท้ี่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซตอ์ื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิใน

อนาคต 

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม

ขัน้ตอนการท ารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ ่า

กว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ใน

อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ 

หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้  

อนึง่ ในการช าระคา่หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่

ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
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ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ ารายการสั่งซือ้

และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไม่

สามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ

แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง

ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 

(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในค าขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม

เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช ้

บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad 

หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

ในกรณีผูส้ั่งซื้อประสงค์สั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซื้อปฏิบัตติาม

ขัน้ตอนการท ารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต ่ากว่า

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 5,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 

ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 

อนึง่ ในการช าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่

ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ ารายการสั่งซือ้และ

บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 

บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 

ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภาย

หนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 

และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 

ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพือ่อ านวยความสะดวกตอ่ผูล้งทุน 

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

การช าระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ 

หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับส านักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้

และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี” ซึง่

เป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถา้มี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจ

เพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บ

เงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละส านักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการ
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ซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ ส าหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลก

เงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิค าสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ

สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันที่ที่

สั่งซื้อทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ณ 

สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การช าระดว้ยบัตร

ดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการ

จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่   

 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ 

หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิท

จัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความ

เหมาะสม ผูส้ั่งซื้อที่ประสงค์จะใชบ้ริการนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใชบ้ริการโดยกรอก 

“หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชี

เงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วันกอ่น

วันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้

ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก

แกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก

เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่ง

ซือ้” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วย

ลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

เป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากที่มีเงนิครบตามที่ระบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน เพื่อซือ้

หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ

ไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ

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

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก

บัญชเีดยีวกันกับส านักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีอง

ซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด 

(ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชี

จองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะน าเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บ

เงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละส านักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการ
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ซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืส าหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอื

ต๋ัวแลกเงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิค าสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ

สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันที่ที่

สั่งซื้อ ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ณ 

สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 อนึ่ง การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตร

ดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการ

จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่    

 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ 

หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

ธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้

โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหัก

เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมีผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดย

กรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิ

ฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้

ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก

แกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก

เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่ง

ซือ้” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วย

ลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

เป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากที่มีเงนิครบตามที่ระบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน เพื่อซือ้

หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ

ไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ

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

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิาร ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

(ก) ผูส้ั่งซือ้จะถกูหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่

เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ 

ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้

ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

ดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะ

ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
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อนึ่ง การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตรดังกล่าว 

หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันท าการถัดจากวันทีส่ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

การช าระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ 

หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้ผูล้งทนุทราบผ่าน

ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ 

E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับช าระเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม

ความเหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิท

จัดการโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่

ผูส้ั่งซือ้ โดยการช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิด

บัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้ 

(1)  กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(2)  กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(3)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษัิท

จัดการเห็นวา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จัดการเป็นหลัก 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบก่อนการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงาน

สาขาของผูส้นับสนุน  

อนึง่ ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากค าสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนั้น 

ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ใด 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุน

แลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิท

จัดการเป็นกรณีพเิศษ 

ในการช าระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่

สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้

การลงทุนในกองทุนใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั่งซื้อมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่ก าหนดใน

กฎหมายภาษีอากร 
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วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย โดยผ่านชอ่งทางดังนี ้

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

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

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

ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวัน

ท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่งขายคนืในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดไป

ไวแ้ลว้ 

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

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

คนืในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

อนึ่ง ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดร้ับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ดว้ยการน าเงนิเขา้

บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญช ีหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิม่เตมิใน

อนาคต สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัด

ใหม้ ีหรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่ง

ขาย หรอืแกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีจ่ะไม่ยืน่แกไ้ข

เพิ่มเตมิโครงการ แต่จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1.  บรษิทัจดัการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืน

หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีด

ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับ

จากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

3.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1)  บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ที่ 

www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนการท ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิง้ สามารถด าเนินการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 

5,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน

กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 500,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน

อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจากการขายคนื

หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือ

หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้

หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถค าสั่งขายหน่วยลงทุน

ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ

แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง

ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 

(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค าขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม

เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช ้

บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ 

iPad หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม

ขัน้ตอนการท ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ สามารถด าเนินการไดค้รั ้งละไม่เกิน 

5,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน

กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 500,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน

อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจากการขายคนื

หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือ

หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ไม่ได ้

หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถค าสั่งขายหน่วยลงทุน

ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงก์

กิง้ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไป

ในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือก าหนดเวลารับค าสั่งขายคืนผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดย

ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่าน

ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมีขึน้ใน

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

ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืนหน่วย

ลงทนุในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผู ้

ถอืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืน

หน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท าค าสั่งขายคนืเป็นจ านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจ านวนเงนิที่

ระบใุนค าสั่งขายคนืก็ได ้ 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุไดโ้ดยอยู่ในระหวา่งการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามเงือ่นไข ขอ้จ ากัด หรอืสทิธใินการระงับ การโอน หรอืการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ หรอืตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื
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หน่วยลงทนุไดใ้นระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปนี้ 

1. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ โดยผ่านช่องทาง

ดังนี้ 

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

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking  

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

การท ารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. 

ในวันท าการซือ้ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการท า

รายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืท ารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะได ้

ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดไป  

การท ารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะได ้

ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการท ารายการขอสับเปลีย่นหลัง

เวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืท ารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื  

(ข)  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอยีดในค าขอสับเปลีย่นกองทุนให ้

ครบถว้น โดยระบุชื่อกองทุนตน้ทางจ านวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่

ตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และน าไปยืน่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็น

หลักฐาน  

อนึง่ ในระยะแรกการท ารายการค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท าไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจ านวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ 

บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบเุป็นจ านวนเงนิใหส้ามารถ

ท าได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่

ทีเ่หมาะสม  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ ารายการค าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได ้ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บริษัท

จัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท า

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ)  ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้

มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ฉ)  นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการของกองทุนปลายทาง 

ภายในเวลา 12.00 น. ของวันท าการที ่4 นับตัง้แตวั่นทีท่ าค าสั่งขายคนืเพือ่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการสับเปลีย่นมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วย

ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธค าขอ

สับเปลีย่นฯ ดังกลา่ว อยา่งไรก็ตาม กรณี หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้

หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิรายการค าขอ

สับเปลีย่นดังกลา่ว พรอ้มทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ 
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(2)  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืนอื่นได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน

ชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท ารายการได ้

ครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

อนึง่ ในระยะแรกการท ารายการค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถท าไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจ านวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ 

บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบเุป็นจ านวนเงนิใหส้ามารถ

ท าได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่

ทีเ่หมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ าหนดและเอกสารใบ

บันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไม่ใชห่ลักฐานใน

การท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ ารายการค าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได ้ไม่วา่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้

มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่า

ตามขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการค าขอสับเปลีย่นดังกล่าว พรอ้ม

ทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้

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

สะดวกต่อผูล้งทุน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม 

2. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทุนรวมเพือ่

การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

(1) กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี (กองทนุตน้ทาง) ไป

ยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุท าได ้

ดังนี้  

(1)  ตดิต่อไปยังบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกรอกใบค า

สั่งซือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีและใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส าเนาใบค าสั่งซือ้

ดังกลา่วมาตดิตอ่กับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี (กองทนุตน้ทาง)  

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุเขา้มาตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี (กองทนุตน้

ทาง) เพือ่กรอกแบบฟอรม์ “ค าขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การ

เลีย้งชพี” โดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุ ทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้น าสมดุบัญชแีสดง

สทิธใินหน่วยลงทุนและเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งยืน่ส าเนาแบบฟอรม์ค าสั่งซือ้

เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีปลายทางใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนของ

กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพี ซึง่เป็นกองทุนตน้ทางดว้ย เพื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะไดท้ า

รายการรับค าขอสับเปลีย่นกองทนุฯ  

ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการสับเปลีย่นมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วย

ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการมีสิทธทิี่จะรับหรือปฏิเสธค าขอ

สับเปลีย่นฯ ดังกลา่ว  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ ารายการ “ค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การขายหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่

การเลีย้งชพี ” เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้เวน้แต ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
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(3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็นผูโ้อนเงนิหรอืเช็คสั่งจ่ายใหก้ับบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบียนของกองทุนปลายทาง 

พรอ้มกับสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบียนของกองทุน

ปลายทาง ภายใน 12.00 น. ของวันท าการที ่4 นับตัง้แต่วันทีท่ าค าขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุน

ออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลีย้งชพี ทัง้นี้ กรณี บรษัิทจัดการยกเลกิค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ี

ค าสั่งไวแ้ลว้ นายทะเบยีนไมต่อ้งจัดท าหนังสอืรับรองดังกลา่ว  

(2) กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุปลายทาง  

ผูล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุตน้

ทาง) มายังกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพีของ บลจ.บัวหลวง (กองทนุปลายทาง) ใหส้ามารถท าไดโ้ดย 

(1)  ตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของบรษัิทจัดการกองทุนปลายทางเพือ่กรอกแบบฟอร์ม “ค าขอสับเปลี่ยน

กองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพี ” โดยไม่ตอ้งระบุจ านวนเงนิที่ตอ้งการ

สับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทจัดการตอ้งรอเงินเขา้บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุน

ปลายทางก่อน ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตอ้งใหส้ าเนาค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุ

เขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพีใหก้ับผูล้งทนุน าไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนของกองทนุตน้ทาง 

อนึง่ หากผูล้งทนุทีต่อ้งการท าค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลี้ยง

ชพียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนดังกล่าว ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเปิดบัญชกีองทุนเปิดเพื่อการเลี้ยงชพีที่เป็นกองทุน

ปลายทางกอ่น  

(2)  ผูล้งทุนตดิต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนตน้ทาง เพื่อท าค าสั่งขายคืนเพื่อ

สับเปลีย่นกองทนุ โดยผูล้งทนุตอ้งน าส าเนาค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุเขา้กองทนุเปิดบัวหลวง

เพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้ (1) ไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง เพือ่ให ้

บรษัิทจัดการของกองทุนตน้ทางจัดท าเช็คตามจ านวนเงนิทีลู่กคา้ไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนเพือ่สับเปลี่ยน

กองทนุ สั่งจ่าย “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี” เพือ่จัดสง่ใหก้ับบรษัิท

จัดการพรอ้มส าเนาหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุมาใหด้ว้ย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันท าการที ่4 นับตัง้แต่

วันทีล่กูคา้ไปท าค าสั่งขายคนืเพือ่การสับเปลีย่นกองทนุตน้ทางมากองทนุปลายทาง 

(3)  เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิเขา้บัญชจีองซือ้ตามทีร่ะบุขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ จะถอืว่าค าขอสับเปลีย่นฯ มผีลสมบูรณ์ 

ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่มาซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลี้ยงชพี จ านวนเงนิในการสั่งซือ้

ตอ้งไมน่อ้ยกวา่มูลคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และหากจ านวนเงนิทีท่ าค าขอสับเปลีย่นกองทุนมาซือ้กองทุน

เปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) ไม่เขา้เงื่อนไขขัน้ต ่าในการซื้อ บริษัทจัดการของกองทุน

ปลายทางจะยกเลกิค าขอสับเปลีย่นดังกล่าว และนายทะเบยีนจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนรับทราบ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียม

ในการสับเปลีย่น (ถา้ม)ี หากผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดเ้รียกเก็บไวแ้ลว้ จะไม่คนืใหก้ับผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ  

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการซือ้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ 

(ก)  กรณี กองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย  

(ข)  กรณี กองทนุปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันท า

การซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันท าการทีก่องทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดรับค าขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ

จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ ก่อนการใชส้ทิธทิี่จะปิดรับค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิด

ประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

อนึ่ง ในบางกรณีบรษัิทจัดการอาจปฏเิสธค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค าขอดังกล่าวจะมีผลใหผู้ล้งทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุน

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือก าหนดเวลารับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให ้

สามารถท าได ้รวมถงึอนาคตผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่นที่มกีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตใหส้ามารถท าได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ อนึง่ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวใน

การจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  

(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดร้ับประโยชน์

จากบคุคลดังกลา่ว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้ก่กองทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระท าดว้ยความ

เป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอัน

เนื่องมาจากการประกอบธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดร้ับผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดย

ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  

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

โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชขีองบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ

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

สหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมาย

ที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลที่มีลักษณะตาม

หลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึ

หนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คอื  

(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน

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

ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอก

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

และ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีด่ าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ

ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอื

ยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/

หรอืด าเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดร้ับผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่

เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้  

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

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

สหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นตน้) ทีม่อียู่ใน

บัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

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

สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึ

น าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน

โดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ปฏเิสธการด าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการ
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ

ด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1)  ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(3)  ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้

ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมี

การด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

การด าเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่หลกีเลีย่งมใิห ้

บรษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุ

อาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้ือ

หน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท

จัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง

หน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS (ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1) ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่

สามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทย 

หรอืเสนอขายในไทยมอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุไดแ้ละอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

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

(ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

• การลงทนุใน Basel III ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทย มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  

• ตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่

อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืหรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 

• ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย  

(ไมร่วมสาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต ่า ไดแ้ก่ 

• ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร  

หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

• สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (แต่ไมร่วมถงึสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA 

และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 

• Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก่ 

• ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit 

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่

อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม

โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.9425 1.8333 1.8548 1.8500 

• คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.6050 1.605 1.605 1.605 

• คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 0.0428 0.0375 0.0375 0.0375 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 

• คา่ใชจ้่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ ์ ไมเ่กนิ 1.0700 0.0566 0.0768 0.0749 

• คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดท าหนังสอื 

ชีช้วน คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.0963 0.0057 0.0069 0.0041 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0093 0.0083 0.0059 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์

เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0093 0.0083 0.0059 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 2.9425 1.8426 1.8631 1.8559 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.1157 0.1281 0.1403 

การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสุทธกิ่อนหักค่าธรรมเนียม

ดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

• ถอืครองนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี 

 

• ถอึครองมากกวา่ 1 ปี 

 

1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

 

1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

 

1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

 

1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

• ภายในบรษิทัจดัการ 

• กบับรษิทัจดัการอืน่ 

- กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 

 

- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

เทา่กับคา่ธรรมเนียม 

การขาย 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

ไมเ่รยีกเก็บ 

1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บไมเ่กนิ 1.00% โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง และมกีารขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมลูคา่เพิม่เท่ากับ 7% หาก

มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสทิธทิี่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกลา่ว โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   23,712,671,934.91 100.15 

  หุน้สามญั       

    ยานยนต ์       

        บรษัิท พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

59,507,310.00 0.25 

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

394,899,500.00 1.67 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

 

124,891,200.00 0.53 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

923,526,400.00 3.90 

    พาณิชย ์       

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

590,445,437.50 2.49 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

547,735,125.00 2.31 

        บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 

 

90,933,240.00 0.38 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

32,317,200.00 0.14 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

64,965,750.00 0.27 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

824,463,600.00 3.48 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

576,480,625.00 2.43 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

357,772,800.00 1.51 

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 

 

293,211,640.00 1.24 

        บรษัิท บบีจีไีอ จ ากัด (มหาชน) - 31,683,991.20 0.13 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

178,983,120.00 0.76 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

720,297,600.00 3.04 

        บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 

246,186,000.00 1.04 

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

113,065,160.00 0.48 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

390,903,210.00 1.65 

        บรษัิท ปตท. น ้ามันและการคา้ปลกี จ ากัด (มหาชน) 

 

514,299,408.00 2.17 

        บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

1,007,432,325.00 4.25 

        บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

14,695,390.00 0.06 

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

55,280,250.00 0.23 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 

 

935,471,500.00 3.95 

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จ ากัด (มหาชน) - 341,741,473.00 1.44 



 

 

32 กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิ้ ลเพ่ือการเลี้ ยงชีพ | BFLRMF 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

246,713,350.00 1.04 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

371,301,975.00 1.57 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

839,831,720.00 3.55 

        บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

73,237,500.00 0.31 

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 

 

232,560,900.00 0.98 

    การแพทย ์       

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

 

723,152,700.00 3.05 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

98,430,850.00 0.42 

    วสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร       

        บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

496,354,640.00 2.10 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

477,226,400.00 2.02 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

172,511,700.00 0.73 

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

24,512,270.00 0.10 

        บรษัิท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

122,587,425.00 0.52 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

61,520,400.00 0.26 

        บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

 

33,822,510.00 0.14 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

8,251,379.85 0.03 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

456,034,800.00 1.93 

        บรษัิท ไทยรปีระกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 

39,437,190.00 0.17 

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

73,124,290.00 0.31 

        บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

51,633,870.00 0.22 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

631,326,633.60 2.67 

        บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

237,809,961.00 1.00 

    บรรจุภณัฑ ์       

        บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

22,448,180.00 0.09 

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

176,923,800.00 0.75 

        บรษัิท ทพีบีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

18,838,840.00 0.08 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

12,072,680.00 0.05 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

457,375,800.00 1.93 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

31,062,720.00 0.13 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

27,830,880.00 0.12 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 

 

131,820,210.00 0.56 
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        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

137,880,500.00 0.58 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

367,098,570.00 1.55 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

41,891,652.00 0.18 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

15,275,837.00 0.06 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

86,852,690.00 0.37 

        บรษัิท ยู ซติี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

171,069,255.00 0.72 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

3,748,840.00 0.02 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

202,493,125.86 0.86 

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

920,762,775.00 3.89 

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

196,544,020.00 0.83 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

116,375,190.00 0.49 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

351,660,360.00 1.49 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) - 160,718,120.00 0.68 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

14,083,065.00 0.06 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์       

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

2,130,232.00 0.01 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 

303,782.08 0.00 

        บรษัิท วจีไีอ จ ากัด (มหาชน) 

 

1,505,595.60 0.01 

  ต ัว๋เงนิคลงั       

        กระทรวงการคลัง - 204,845,627.26 0.87 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 1,989,276,450.31 8.40 

        ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - รัฐค ้าประกัน - 35,691,063.47 0.15 

        กระทรวงการคลัง - 482,744,480.38 2.04 

  หุน้กู ้       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 54,509,057.00 0.23 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 383,426,201.56 1.62 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 149,608,162.92 0.63 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA - 247,946,987.07 1.05 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA- - 5,083,358.68 0.02 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื T1+ - 10,017,930.55 0.04 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ - 443,610,409.66 1.87 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A - 139,038,063.31 0.59 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A- - 93,871,450.53 0.40 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB+ - 8,125,714.99 0.03 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื - 9,705,587.44 0.04 
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  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 105,085,198.63 0.44 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 309,956,145.59 1.31 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 468,791,606.87 1.98 

        

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   23,676,820,180.67 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   62.5789 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผย

ขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการก ากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจ าปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 

   
 

 

รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก  

 ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 2,712.56 11.46 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท

เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

415.04 1.76 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้   1,544.94  6.45 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ

การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ

ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/07/22 AAA 110,000,000.00 109,934,928.94 

2. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 03/08/22 AAA 20,000,000.00 19,988,269.90 

3. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 31/08/22 AAA 40,000,000.00 39,972,096.19 

4. ตั๋วเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/10/22 AAA 35,000,000.00 34,950,332.23 

5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/35 AAA 7,000,000.00 5,775,016.52 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/03/28 - 5,000,000.00 5,590,186.28 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/22 AAA 55,000,000.00 55,503,716.40 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/22 AAA 55,000,000.00 55,937,194.13 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 5,000,000.00 4,905,442.23 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 115,000,000.00 112,825,171.40 

11. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 137,000,000.00 136,887,587.39 

12. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/25 AAA 35,000,000.00 34,152,494.97 

13. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 13,000,000.00 13,101,890.61 

14. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/27 AAA 25,000,000.00 23,551,737.75 

15. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 23,000,000.00 23,735,441.56 

16. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/29 AAA 2,000,000.00 1,866,641.22 

17. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/31 AAA 1,000,000.00 938,528.48 

18. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/38 AAA 8,000,000.00 7,973,431.44 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/22 AAA 30,000,000.00 30,177,534.60 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/11/22 AAA 45,000,000.00 45,026,699.23 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/05/24 AAA 6,000,000.00 6,006,249.89 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/05/24 AAA 4,000,000.00 4,004,166.60 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 105,000,000.00 104,998,644.54 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 25,000,000.00 24,999,678.09 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 10,000,000.00 9,998,027.79 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 260,000,000.00 259,923,685.48 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/06/22 AAA 30,000,000.00 29,988,722.06 

28. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 35,000,000.00 34,982,801.52 

29. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 30,000,000.00 29,986,894.88 

30. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 40,000,000.00 39,978,335.03 

31. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/07/22 AAA 250,000,000.00 249,844,275.14 

32. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 185,000,000.00 184,851,296.45 

33. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 55,000,000.00 54,951,010.85 

34. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 150,000,000.00 149,879,373.79 

35. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/08/22 AAA 20,000,000.00 19,982,508.46 
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

36. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/08/22 AAA 215,000,000.00 214,786,833.29 

37. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/08/22 AAA 190,000,000.00 189,832,011.67 

38. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/09/22 AAA 220,000,000.00 219,832,837.69 

39. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/11/22 AAA 20,000,000.00 19,956,258.06 

40. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/22 AAA 35,000,000.00 35,165,858.70 

41. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/08/22 AAA 30,000,000.00 30,122,746.50 

42. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร 

- รัฐค ้าประกัน 

- 10/06/22 AAA 15,000,000.00 15,175,824.30 

43. พันธบัตร ธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร 

- รัฐค ้าประกัน 

- 10/06/26 AAA 20,000,000.00 20,515,239.17 

44. หุน้กู ้ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์

เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

- 07/05/28 AA+ 5,000,000.00 4,780,521.14 

45. หุน้กู ้ บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล  

ออโต ้ลสี จ ากัด (มหาชน) 

- 25/05/24 AA+ 3,000,000.00 2,942,869.63 

46. หุน้กู ้ ธนาคารเพือ่การเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร 

- 17/09/26 AAA(tha) 35,000,000.00 33,375,838.29 

47. หุน้กู ้ บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิ

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

- 07/02/30 BBB+ 5,000,000.00 4,154,787.20 

48. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์

กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 05/11/25 A- 5,000,000.00 5,037,795.45 

49. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์

กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 02/12/26 A- 35,000,000.00 34,290,917.15 

50. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) - 04/08/24 A+ 5,000,000.00 4,933,613.75 

51. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) - 27/01/25 A+ 10,000,000.00 9,843,005.66 

52. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) - 21/04/27 A+ 5,000,000.00 5,154,959.89 

53. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน) 

- 27/03/23 AAA 10,000,000.00 10,087,272.40 

54. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/06/22 A 20,000,000.00 20,207,643.80 

55. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 24/03/24 A 2,000,000.00 2,074,658.04 

56. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 08/06/24 A 20,000,000.00 20,534,037.28 

57. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 07/09/24 A 5,000,000.00 5,055,054.35 

58. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 24/03/25 A 6,000,000.00 5,844,393.18 

59. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 12/07/25 A 10,000,000.00 9,710,263.39 
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ตามราคาตลาด 

60. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 21/03/27 A 10,000,000.00 10,233,678.22 

61. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 24/03/28 A 6,000,000.00 5,559,223.92 

62. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 26/06/23 AAA 10,000,000.00 10,228,713.77 

63. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 22/08/24 A+ 5,000,000.00 5,332,453.29 

64. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 37,000,000.00 36,287,841.79 

65. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/03/26 A+ 17,000,000.00 16,896,139.29 

66. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 26/08/26 A+ 5,000,000.00 5,120,197.69 

67. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 18/08/27 A+ 20,000,000.00 20,589,235.58 

68. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 15/11/27 A+ 25,000,000.00 24,862,091.02 

69. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/03/28 A+ 30,000,000.00 29,777,827.48 

70. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 16/06/31 A+ 40,000,000.00 40,324,223.62 

71. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

- 03/08/22 A+ 20,000,000.00 20,567,829.60 

72. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

- 12/04/24 A+ 11,000,000.00 11,244,260.39 

73. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

- 24/01/25 A+ 20,000,000.00 20,432,500.60 

74. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/01/26 A+ 5,000,000.00 5,015,986.10 

75. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

- 24/01/28 A+ 30,000,000.00 30,191,417.70 

76. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 

จ ากัด (มหาชน) 

- 22/01/28 A+ 5,000,000.00 4,909,092.15 

77. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

- 23/09/27 A+ 10,000,000.00 9,490,523.01 

78. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

- 20/01/28 A+ 10,000,000.00 10,389,485.28 

79. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 

- 23/09/29 A+ 5,000,000.00 4,838,274.31 

80. หุน้กู ้ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 

- 11/03/25 AA 5,000,000.00 4,903,590.34 

81. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก 

จ ากัด (มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 5,000,000.00 5,262,676.26 
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82. หุน้กู ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

แหง่ประเทศไทย 

- 27/08/26 AAA 25,000,000.00 23,757,339.20 

83. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 21/12/24 AA- 5,000,000.00 5,083,358.68 

84. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 14/07/23 A 2,000,000.00 2,031,139.33 

85. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 06/05/24 A- 10,000,000.00 10,000,241.75 

86. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 11/12/25 A- 5,000,000.00 4,866,941.53 

87. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

- 11/03/27 A- 5,000,000.00 4,851,484.08 

88. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 27/04/25 AAA(tha) 11,000,000.00 10,999,480.58 

89. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 10,000,000.00 10,133,738.13 

90. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

- 08/11/24 AA+ 10,000,000.00 10,079,421.45 

91. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

- 07/08/25 AA+ 5,000,000.00 4,987,261.00 

92. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

- 08/11/26 AA+ 17,000,000.00 16,835,188.32 

93. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 

ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

- 08/11/29 AA+ 50,000,000.00 48,533,066.02 

94. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลล

อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

- 29/09/24 A- 5,000,000.00 4,881,075.80 

95. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 19/08/25 A- 5,000,000.00 5,030,060.08 

96. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 

ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 24/02/27 A- 10,000,000.00 9,800,309.29 

97. หุน้กู ้ บรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง้  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 10/02/25 AAA 15,000,000.00 14,699,641.35 

98. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 

จ ากัด 

- 26/10/24 AAA 2,000,000.00 1,955,492.39 

99. หุน้กู ้ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- 20/05/24 A- 5,000,000.00 4,958,299.71 

100. หุน้กู ้ บรษัิท บัตรกรุงศรอียธุยา - 11/09/24 AAA 16,000,000.00 15,798,797.52 

101. หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด

(มหาชน) 

- 23/07/23 A 10,000,000.00 10,027,539.39 

102. หุน้กู ้ การไฟฟ้านครหลวง - 30/03/27 - 10,000,000.00 9,705,587.44 

103. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย์

พหลโยธนิ จ ากัด 

ธนาคารทหารไทย

ธนชาต 

26/08/22 T1+ 10,000,000.00 10,017,930.55 

104. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/26 AAA 20,000,000.00 19,312,145.88 

105. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 07/06/27 AAA 5,000,000.00 5,415,921.19 
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106. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/33 AAA 5,000,000.00 4,775,867.61 

107. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) - 06/02/23 AAA 10,000,000.00 10,046,920.20 

108. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) - 08/04/25 BBB+ 4,000,000.00 3,970,927.79 

109. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) - 02/07/25 AAA 40,000,000.00 40,153,343.20 

110. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) - 06/08/28 AAA 15,000,000.00 14,134,186.96 

111. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท.สผ.  

ศนูยบ์รหิารเงนิ 

- 05/04/27 AAA 6,000,000.00 5,851,016.06 

112. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 

จ ากัด (มหาชน) 

- 25/01/27 AA+ 50,000,000.00 49,513,718.17 

113. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 

จ ากัด (มหาชน) 

- 08/04/27 AA+ 2,000,000.00 2,006,858.98 

114. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 

จ ากัด (มหาชน) 

- 25/01/29 AA+ 10,000,000.00 9,929,258.21 

115. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  

คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

- 28/01/25 A- 5,000,000.00 4,997,798.17 

116. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด

(มหาชน) 

- 30/08/24 A+ 40,000,000.00 40,976,496.80 

117. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

จ ากัด (มหาชน) 

- 29/04/24 A 10,000,000.00 10,076,232.00 

118. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

จ ากัด (มหาชน) 

- 29/04/26 A 5,000,000.00 4,995,376.25 

119. หุน้กู ้ บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

จ ากัด (มหาชน) 

- 09/05/27 A 16,000,000.00 16,728,672.00 

120. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,056,056.61 

121. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอร ์

โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 5,000,000.00 4,978,641.16 

122. หุน้กู ้ บรษัิท เงนิตดิลอ้ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 28/04/24 A 16,000,000.00 15,960,152.16 

123. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 18/11/22 AAA 50,000,000.00 50,250,075.20 

124. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 31/10/22 AAA 20,000,000.00 20,149,820.63 

125. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 29/11/23 AAA 20,000,000.00 19,872,768.28 

126. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 26/08/24 AAA 10,000,000.00 9,776,665.94 

127. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 31/10/24 AAA 25,000,000.00 25,369,448.89 

128. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 09/05/25 AAA 15,000,000.00 15,194,781.50 

129. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 28/05/25 AAA 35,000,000.00 34,040,549.27 
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130. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 25/08/25 AAA 10,000,000.00 9,777,988.96 

131. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 12/03/24 A+ 5,000,000.00 5,273,525.00 

132. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

- 20/07/23 A+ 31,000,000.00 31,649,321.57 

133. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

- 19/01/24 A+ 25,000,000.00 25,749,000.21 

134. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

- 06/11/26 A+ 7,000,000.00 6,987,001.73 

135. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 11,000,000.00 11,511,429.89 

136. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) - 23/09/24 AAA 10,000,000.00 9,794,226.93 

137. หุน้กู ้ ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) - 26/04/25 AAA 13,000,000.00 12,983,218.23 

138. หุน้กู ้ บรษัิท ดับบลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์

แอนด ์พาวเวอร ์จ ากัด 

(มหาชน) 

- 26/06/23 A- 5,000,000.00 5,156,527.52 

139. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 20/04/24 AA 15,000,000.00 14,809,912.18 

140. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 22/03/25 AA 107,000,000.00 108,196,912.70 

141. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 11/06/25 AA 50,000,000.00 49,892,824.57 

142. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 11/06/26 AA 55,000,000.00 54,900,328.89 

143. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 

(มหาชน) 

- 19/09/28 AA 5,000,000.00 5,208,720.62 

144. เงนิฝากประจ า ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 11/04/23 AAA(tha) 35,000,000.00 35,036,678.08 

145. เงนิฝากประจ า ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 18/04/23 AAA(tha) 35,000,000.00 35,031,643.84 

146. เงนิฝากประจ า ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/23 AAA(tha) 35,000,000.00 35,016,876.71 

147. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 3,825,741.51 

148. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 464,965,865.36 

149. เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) - - AAA - 309,956,145.59 
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ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตวั

ตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดบัเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ า่ทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 

ในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดบัเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้

ตามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดบัต า่ A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 

 

 

การเปลีย่นแปลงเกณฑว์ดัผลการด าเนนิงาน 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

เดมิ แกไ้ข เหตผุล 

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนินอ้ย

กวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์สัดสว่น 

12.50%  

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 

Mark-to-Market อาย ุ1 – 3 ปี ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 12.50%  

3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 75.00% 

1) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนินอ้ย

กวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์สัดสว่น 

2.50% 

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะ

สัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 

6.25% 

3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 

Mark-to-Market อาย ุ1 – 3 ปี ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 12.50% 

4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้

ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีันดับความ

น่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดับ A- ขึน้

ไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย สัดสว่น 3.75% 

5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 75.00% 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง

ในการบรหิารกองทนุภายใต ้

กรอบนโยบายการลงทนุ  

และสอดคลอ้งกับประกาศ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

โดยมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่

1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

  

 



 

 

42 กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิ้ ลเพ่ือการเลี้ ยงชีพ | BFLRMF 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 1 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

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




