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กรมธรรมป์ระกันชวีติ กรมธรรมป์ระกันชวีติที่ไดรั้บการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกันภยั (คปภ.) 

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ การประกันชวีติทีใ่หท้ัง้ความคุม้ครองชวีติและการลงทุนในกองทนุรวม ซึง่ไมม่กีารรับประกัน
มูลค่ากรมธรรม ์เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึน้อยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึน้หรือ
ต่ําลงตามผลประกอบการของกองทนุรวม 

กลุม่กจิการ บรษัิทใหญ่ และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีกําหนดเกีย่วกับการจัดทํา
งบการเงนิรวม 

กองทนุ หรอื กองทนุรวม กองทนุเปิดบัวแกว้ 2 

กองทนุ infra กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

กองทนุ property 
  
  
  

กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 
1.กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์
2.ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพยท์ีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรม
ในตลาดทนุ 

การชดเชยราคา การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้ หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับ
ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

กจิการ บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลักทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้
ขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากัด 

แกไ้ขราคายอ้นหลัง แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลัง 
ตัง้แตวั่นทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบัน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

คําเสนอซือ้ คําเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการทั่วไปที่ผูท้ําคําเสนอซือ้ตอ้งปฏบัิตติามประกาศ 
วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบงํากจิการ 

โครงการ โครงการจัดการกองทนุเปิดบัวแกว้ 2 

เงนิกองทนุ เงนิกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ แต่ไม่รวมถงึสาขาของธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยองคป์ระกอบของเงนิกองทนุ
สําหรับธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ โดยอา้งองิจากหลักเกณฑ ์Basel III 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ทรัพยส์นิดังนี้ 
1.เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก 
2.สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชารอิะห ์และมลัีกษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับเงนิฝาก โดยคูส่ัญญาที่
เทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝาก
ไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ 

ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี้ 
1.ต๋ัวเงนิคลัง 
2.พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
3.พันธบัตร ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟู
เป็นผูม้ภีาระผูกพัน 
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ตราสาร Basel III ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิตามกฎหมายไทยที่มกีารอา้งองิจาก
หลักเกณฑก์ารกํากับดูแลสถาบันการเงนิของBasel Committee on Banking Supervision 
(Basel III) 

ตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทที่มีหลักทรัพยไ์ดรั้บการจดทะเบยีนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ําการซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิทจัดการ หรอื บลจ. บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

บรษัิทประกันชวีติ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันชวีติและไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ การคา้
หลักทรัพย ์หรอืการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็น
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใหห้มายความรวมถงึบุคคลอื่นใดที่อาจ
ดําเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ ซึง่กําหนดใหเ้ป็นหลักทรัพยต์าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการกําหนดประเภท
หลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

ผูม้ภีาระผูกพัน ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ายผูรั้บรอง ผูรั้บ
อาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน แลว้แตก่รณ ี

ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติ 
ควบหน่วยลงทนุ 

ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติซึง่เบีย้ประกันสว่นหนึง่นํามาลงทนุในกองทนุรวม 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บุคคลหรือนิตบิุคคลทีบ่รษัิทจัดการกองทุนมอบหมายใหท้ําหนา้ทีข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แลว้แตก่รณขีองกองทนุ 

มตพิเิศษ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ สามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มลูคา่หน่วยลงทนุ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการที่
คํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซื้อขายนั้น 
หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

วันทําการ วันทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันทําการซือ้ขาย วันทําการขายหน่วยลงทนุ หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีก่ําหนดในหนังสอืชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณ ี

สถาบันการเงนิ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ 

สมาคม สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ัดตัง้และจดทะเบยีนกับสํานักงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที่เกีย่วกับการ
จัดการลงทนุ 



 

 iii กองทุนเปิดบวัแกว้ 2 | BKA2 

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ศกุกู ตราสารทางการเงนิทีม่ลัีกษณะผลตอบแทนและความเสีย่งเทียบเคียงไดก้ับตราสารหนี้ทั่วไป 
และเป็นไปตามหลักชารอิะห ์

หน่วยลงทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวแกว้ 2 

หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

หน่วย infra หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพยส์นิที่เกีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี้ 
1.กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์
2.ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหารมิทรัพยท์ีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรม
ในตลาดทนุ 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หุน้กูท้ีม่กีําหนดเวลาชําระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

benchmark ตัวชีวั้ดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีที่มกีารเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง
และสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
เวน้แต่ทีก่ําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ที ่ทน.87/2558 เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ ลงวันที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

credit rating อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจ่ัดทําโดยCRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการชําระหนี้ตาม
ตราสารหรอืสัญญา 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย ์
หรอืตราสารนัน้ 

group limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทนุในแต่ละบรษัิท
ทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชือ่ถือของผูม้ีภาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ํ้า
ประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทําcredit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้

issue rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ัญญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

national scale มาตรฐานการจัดทําcredit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มูลคา่การลงทุนสทุธใินทรัพยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทนุใน
ตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมีความ
เสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 
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portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

regulated market ศูนยก์ลางทีจ่ัดชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสาร
ระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดังกลา่วอยูภ่ายใต ้
การกํากับดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ําหนา้ทีก่ํากับดูแลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารที่
มลัีกษณะทํานองเดยีวกับหลักทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

reverse repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์

share warrants ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความนา่เชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซ ึง่เป็นการประเมนิ
ความเสีย่งในการผดินัดชําระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บใบอนญุาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ
หลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูสรปุรายละเอยีดโครงการฯ และขอ้ผกูพนั 

ชือ่บรษิทัจดัการ: บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  

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

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย):  กองทนุเปิดบัวแกว้ 2 

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ):  Buakaew 2 Open-end Fund 

ชือ่ยอ่โครงการ:  BKA2 

อายโุครงการ:  ไมก่ําหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้และจดัการกองทนุ:  วันที ่3 กมุภาพันธ ์2537 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุรวม:  วันที ่4 มนีาคม 2537 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทนุ 

 กองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

 กองทุนเนน้การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยข์องบรษัิททีม่แีนวโนม้การเตบิโตทางธรุกจิสงูหรอืมปัีจจัยพืน้ฐานด ีโดยจะ
ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หรอืใหค้วามเห็นชอบ  

 ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) และตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

 อนึง่ อาจมบีางขณะทีไ่มส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดสว่นการลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการดว้ยเหตภุาวะสงคราม วกิฤตทางเศรษฐกจิที่
มีนัยสําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามสัดสว่นดังกลา่วขา้งตน้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสม 

 ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วัน 
นับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทนุ และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิ
ของกองทุนเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ซึง่มีระยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วันทําการ โดยตอ้ง
คํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

 ผูล้งทนุมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทําการขายคืน 
มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุซือ้กองทนุ 

ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่กีารกําหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืมกีารแบง่ชนดิของหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุสําหรับผูล้งทนุทั่วไป และไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้จํีานวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด 

A: จํานวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากับ 10,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการเพิม่เงนิทุนโครงการ โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจ
ของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
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Q: กองทนุรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกสําหรบัเงนิลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด 

A: กองทุนนี้เหมาะสมกับเงนิลงทุนของผูล้งทุนในสว่นทีส่ามารถรับความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนและความผันผวนของมูลค่าหน่วย
ลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยหวังผลตอบแทนโดยเฉลีย่ตอ่ปีในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทนุในตลาดตราสารหนี้โดยทั่วไป ผูล้งทนุจงึควรตัง้เป้าหมาย
การลงทนุระยะยาวหลายๆ ปีในกองทนุนี ้

Q: ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 
A: การเปลีย่นแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์อาจทําใหเ้กดิความผันผวนของราคาหลักทรัพยท์ีก่องทุนลงทุนได ้และปัจจัยอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบ

ตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่

 ความตอ่เนื่องในการฟ้ืนตัวของประเทศเศรษฐกจิหลักของโลก 

 การเคลือ่นยา้ยของ Fund Flow 

 นโยบายการเงนิ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทนุหรอืเป็นกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้จะคุม้ครองเงนิตน้หรอืไม ่อยา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้ไมม่กีารประกันเงนิลงทนุ และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q: กองทนุรวมนีม้รีอบระยะเวลาบญัชอียา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่3 มนีาคม ของทกุปี 

ขอ้กําหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้วีธิกีารขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอยา่งไร  

A: วธิกีารขาย 
 ผูส้นใจสามารถซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยลงทุนขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับสั่งซือ้ครัง้แรก 

และครัง้ตอ่ไป ไดท้กุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

 บรษิทัจดัการ  
บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 

 ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1050 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ  

โทรศัพท ์1333 

 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงวงศส์ว่าง เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท ์0-2777-8999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกนัภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท ์0-2638-5500  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 
 เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2680-1234 
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 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์0-2635-1700  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท ์0-2305-9449 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 14 และ 15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท ์0-2657-7000 

 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) 
 เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์0-2659-7000 

 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด 
 เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ 17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1  

 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด 
 เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์พลาซา่ ชัน้ 2, 20 และ 21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท ์0-2949-1999  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2658-8889 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีอ่าจแตง่ตัง้เพิม่เตมิ  

และสามารถสั่งซือ้ดว้ยวธิอีืน่ ดังนี้ 

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

 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย 
จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คํา
สั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
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การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ม ี2 กรณ ีดังนี้  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

(ก) สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรือวธิีอื่นใด 
ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัแกว้ 2” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีอง
ซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต      

(ข)  สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใด
ทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 

 อยา่งไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด และแจง้ใหผู้ล้งทุน 
ทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

(ค) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  
 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 บมจ.ธนาคารทหารไทย 
 บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์
 บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

  หรือธนาคารพาณิชยอ์ื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือ
 แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

(ก) สามารถชําระค่าเงนิซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดียวกัน 
กับสํานักงานที่รับการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันที่ที่สั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ 
บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

(ข)  สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใด 
ทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 

 อย่างไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือ 
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใดตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด และแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

(ค) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 บมจ.ธนาคารทหารไทย 
 บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์
 บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
หรือธนาคารพาณิชยอ์ื่นใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิ่มเตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรือ 
แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

 วธิกีารรบัซือ้คนื 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 

 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
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การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนื หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขาย
คนืในวันหยดุทําการซือ้ขายจะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะ
ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนื หลังเวลา 16.00 น. ในวันทํา
การซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขายจะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

 อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทําการนับแต่วันทําการขายคนืหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชี
เงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ีหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั่งจ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน และส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

Q: กรณีใดทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมสงวนสทิธไิมข่ายหนว่ยลงทนุ  

A: บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้ 
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็น

วา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 
(4) บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ ถอืหน่วยลงทุน

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

Q: กองทุนรวมนีม้ขีอ้กําหนดเกีย่วกบัการเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน การไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ และการหยดุรบัคําส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุไวอ้ยา่งไร   

A: การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้น

กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดัุงตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ต่างจาก
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 
บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บ
ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหนา่ย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี้ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) จะกระทําไดไ้มเ่กนิหนึง่วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน 

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน เฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําดังตอ่ไปนี้ 

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 
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3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่
บรษัิทจัดการรายเดมิไมส่ามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ 
ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

(5)  อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (5) ในสว่นขอ้ผูกพัน 

(6) บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยุดขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั่งซือ้หนว่ยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
พลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ 

 การหยดุรบัคําส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรือ 

เพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

Q: วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งไร 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยผ่านชอ่งทางดังนี้  

 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone  
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้
ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 
16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณ
ได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้
ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลี่ยนในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้
ขายถัดไป 

Q: กองทนุรวมนีก้ําหนดวธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

A: ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ในกรณีที่ผูรั้บโอนยังไม่เคยมีบัญชี
กองทุนกับบรษัิทจัดการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยื่นต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 
พรอ้มกับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ื่น 
คําขอโอนหนว่ยลงทนุ 

หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุ
และผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วย
ลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 
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ขอ้จํากดัการโอน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้     

Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดจ้าก
ชอ่งทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไดจ้าก 
 ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ และหรอืหนังสอืพมิพผู์จ้ัดการ 
 Bualuang Phone โทร. 1333 
 ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืที ่www.bblam.co.th 
 ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ไดท้ี ่www.thaimutualfund.com 

สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้กีารออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

A: กองทนุนี้มกีารออกหลักฐานแสดงสทิธเิป็น สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 
 โดยบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวันทําการ

ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งมารับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง และสามารถนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แตวั่นทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณ ี

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต กําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวมเป็นหลักฐานแสดง
สทิธไิด ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมดุบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธผูิถ้อืหน่วยลงทุนยังสามารถรอ้งขอได ้
ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิท
จัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรหนว่ยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อื
หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้
ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

Q: ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธใินเรือ่งใด ภายใตเ้งือ่นไขอยา่งไร 

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสทิธใินเรือ่งสทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหนว่ย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน่ หรอือนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผันให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

Q: ชอ่งทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงของ
บรษิทัจดัการกองทนุรวมเพิม่เตมิ 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

Q: กองทุนรวมนี้มชี่องทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทุน และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธิเีขา้สูก่ระบวนการดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

A: ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
 สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 
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 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
 บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิม่เป็นไปตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

Q: ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการกองทนุรวม 

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

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

 จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
 ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 100 กองทนุ  
 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม เทา่กับ 758,084.22 ลา้นบาท  

  รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 
1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 
2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 
3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 
4. นางสาวปิยะมาศ คําไทรแกว้ กรรมการ 
5. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 
6. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 
7. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
8. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา กรรมการ 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 หรัิณยภ์ญิโญภาศ Managing Director, Head of Operation & Trustee 

5. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 
6. นายพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 
7. นางสาววภิารัตน์ เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 
8. นายสธุรี ์คันธารวงสกลุ Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 
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9. นางอบุลรัตน์ บษุยะกนษิฐ ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy and Service Support 
10. นายพรี ์ยงวณชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management 
11. นางสาวสริมิา ประภาพาณชิย ์ 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 

Q: รายชือ่คณะกรรมการการลงทุน  

A: รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี ้
1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 

2. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ 13. นายปัญญพัฒน์ ประคณุหังสติ 

3. นางสาวสดุารัตน์ ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์

4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 

6. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน ์ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์

7. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 18. นายศรศักดิ ์ สรอ้ยแสงจันทร ์

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์

9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นางสาวอาภา เจตจํารัส 

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วศิววกิรานต ์ 21. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์

11. นางสาวศริารัตน์ อรุณจติต ์  

Q: รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

A: รายชือ่ผูจ้ัดการกองทนุ 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ

กองทนุรวม 

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. 

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

- Institutional Sales Manager  
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุทีบ่รหิารจัดการ 
ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารหน้ี และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

2. นางสาวสดุารัตน์ ทพิยเทอดธนา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 
- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม 
ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาด  
และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และ
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ

กองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ - 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 และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

5. นางสาววนาล ีตรสัีมพันธ ์ - ปรญิญาโท Finance  
The University of Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Assistant Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุของทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบและ
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
University of Reading, UK 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Manager  
บลจ. บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และ
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

Q: รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

A: ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 
 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2635-1700 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449  
 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท ์0-2657-7000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 
 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1  
 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด โทรศัพท ์0-2949-1999  
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Q: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด  

A: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

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

 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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ปจัจยัความเสีย่งของกองทนุรวม 

กองทุนมีความเสีย่งและแนวทางบริหารความเสีย่ง โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกดิขึน้และมีนัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย  
ไดดั้งตอ่ไปนี้ 

ความเสีย่งของการลงทนุในตราสารทนุ  

1. ความเสีย่งจากการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
 ปัจจัยหลักทีม่ผีลตอ่การดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร ประกอบดว้ยประเภทของบรษัิท ขนาดของบรษัิท โครงสรา้งของเงนิทนุ ฐานะการเงนิ 
 และผลการดําเนนิงาน คณุภาพของผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
 คือ ราคาหุน้ในตลาดอาจเพิม่ขึน้หรือลดลงซึง่อาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิปัจจัยทางการเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฐานะ 
 การเงนิและผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 
 คอื ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถขายตราสารได ้หรอืขายไดแ้ตไ่มอ่าจขายไดใ้นราคาทีต่อ้งการ จําเป็นตอ้งขายในราคาต่ํา 

จากความเสีย่งขา้งตน้ สามารถลดไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน โดยกองทุนเปิดบัวแกว้ 2 มนีโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุนของหลาย
บรษัิทที่มีพื้นฐานดีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการลงทุน และบรษัิทจัดการไดม้ีการวเิคราะหห์ลักทรัพยท์ีจ่ะ
ลงทุน อุตสาหกรรมและเศรษฐกจิโดยรวมทั่วไป รวมถงึสภาพคล่องของหลักทรัพย ์เพือ่นําไปสูก่ารเลอืกหลักทรัพยท์ีจ่ะลงทุนตลอดจนจังหวะ
เวลาทีเ่หมาะสมในการลงทนุ 

ความเสีย่งของการลงทนุในตราสารหนี ้ 

1. ความเสีย่งจากการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
 คอื ผูอ้อกตราสารอาจไมส่ามารถชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ไดเ้ต็มจํานวน หรอืตามเวลาทีก่ําหนด 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
คอื ราคาของตราสารหนี้อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง ซึง่อาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิ อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด การคาดการณ์ของนักลงทนุ 
ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 
คอื ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถขายตราสารได ้หรอืขายไดแ้ต่ไมอ่าจขายไดใ้นราคาทีต่อ้งการ จําเป็นตอ้งขายในราคาต่ํา 

4. ความเสีย่งจากความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk or Default Risk) 
 คอื ความเสีย่งอันเนื่องมาจากผูอ้อกตราสาร (ผูกู้ย้มื) ไม่สามารถชําระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ยไดต้ามกําหนดเวลาสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บ 
 ชําระคา่ดอกเบีย้ และเงนิตน้ตามทีค่าดหวังตัง้แตต่น้ 

จากความเสีย่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการไดม้กีารวเิคราะหค์วามสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสารหนี้ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละตดิตามทศิทางอัตรา
ดอกเบีย้ และสภาพคลอ่งของตราสารหนี้ เพือ่คัดเลอืกตราสารหนี้ทีจ่ะลงทนุในจังหวะเวลาทีเ่หมาะสมใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ และลดความเสีย่ง
ใหต่ํ้าทีส่ดุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 
อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่
สามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทยมอีันดับ 
ความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 การลงทนุในตราสารทนุ/กอง infra/ กอง property/ REITs ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
ในกระดานผูล้งทนุทั่วไป 
 การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุไดแ้ละอยูใ่นระบบ 

regulated market  
 การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

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

หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 
 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ของสถาบันการเงนิไทย 
(ไมร่วมสาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพยใ์นประเทศ  ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 

การลงทนุในหน่วยลงทนุและใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมอืน่ๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
 ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารหรอืขายคนื 

ผูอ้อกตราสารได ้
 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
 Total SIP  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo     ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit หรอืตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู/ 
ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.32297 1.805 1.810 1.801 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.605 1.605 1.605 1.605 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 0.0428 0.032 0.032 0.032 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 0.1284 0.128 0.128 0.128 

คา่ใชจ้่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ ์คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่  
คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน ค่าแบบฟอรม์  
คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.54677 0.040 0.045 0.035 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ - - - 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 2.32297 1.805 1.810 1.801 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.155 0.512 0.453 

การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว
เป็นฐานในการคํานวณ 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ2     

» กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง เทา่กับค่าธรรมเนียม 
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

 ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

» กรณีเป็นกองทนุปลายทาง เทา่กับค่าธรรมเนียม 
การขายหน่วยลงทนุ 

ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ 

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

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

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

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

1 บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหนา้ โดยปิดประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมคี่าธรรมเนียม 
การขายหรอืรับซือ้คนืคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 

หมายเหต:ุ  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิม่เท่ากับ 7% หากมี
การเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 
   

PTR =  1,038,900,833.85  

   833,085,008.16  
   

PTR = 1.25 
 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน เชน่ 
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สนิที่นํามาคํานวณรวมใน PTR 
จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพื่อการลงทนุ เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจาก
มูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา 
หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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รายการการลงทนุและผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   826,859,072.62  100.16  

  หุน้สามญั       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
 

18,579,600.00  2.25  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

7,391,325.00  0.90  

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

28,282,800.00  3.43  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

26,778,600.00  3.24  

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

30,649,590.00  3.71  

        ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) - 6,074,576.00  0.74  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,552,000.00  0.31  

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

45,491,875.00  5.51  

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - 3,580,200.00  0.43  

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

18,940,600.00  2.29  

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

21,825,421.01  2.64  

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

6,195,460.00  0.75  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

12,672,800.00  1.54  

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์       

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

3,302,600.00  0.40  

        บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากัด (มหาชน) 
 

13,215,150.00  1.60  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 2,413,855.50  0.29  

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

17,157,000.00  2.08  

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

11,237,964.00  1.36  

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จํากัด (มหาชน) 
 

8,599,500.00  1.04  

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

11,693,360.00  1.42  

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

8,215,375.00  1.00  

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

15,720,650.00  1.90  

        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

23,149,920.00  2.80  

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

14,904,850.00  1.81  

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

19,243,015.00  2.33  

        บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 
 

9,401,250.00  1.14  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จํากัด (มหาชน) 
 

1,275,750.00  0.15  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

20,401,500.00  2.47  

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

11,895,394.00  1.44  

        บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
 

13,504,400.00  1.64  

        บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

3,687,225.00  0.45  

        บรษัิท เงนิตดิลอ้ จํากัด (มหาชน) - 4,647,200.00  0.56  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,976,400.00  0.24  

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

3,529,040.00  0.43  

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

17,636,675.00  2.14  

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

25,606,375.00  3.10  

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

5,601,664.00  0.68  

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

9,117,150.00  1.10  

    การแพทย ์       

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

31,084,560.00  3.77  

        บรษัิท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์จํากัด (มหาชน) 
 

9,018,000.00  1.09  

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จํากัด (มหาชน) 
 

1,299,300.00  0.16  

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

28,291,992.00  3.43  

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

8,371,015.00  1.01  

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

9,468,270.00  1.15  

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

211,726.50  0.03  

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

6,975,565.00  0.84  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

22,872,975.00  2.77  

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

811,580.00  0.10  

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

8,119,616.80  0.98  

    บรรจุภณัฑ ์       

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) - 10,776,825.00  1.31  

        บรษัิท ทพีบีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

1,234,392.00  0.15  

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) 
 

562,060.00  0.07  

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์       

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

7,407,075.00  0.90  

    บรกิารเฉพาะกจิ       

        บรษัิท เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) - 13,002,080.00  1.57  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 
    

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) - 8,144,500.00  0.99  

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

10,068,300.00  1.22  

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ       

        บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1,396,764.00  0.17  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

50,304,275.00  6.09  

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

20,855,700.00  2.53  

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - 2,950,900.00  0.36  

        บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) 
 

1,275,780.00  0.15  

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จํากัด (มหาชน) 
 

7,496,120.00  0.91  

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

9,328,690.00  1.13  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 5,901,434.34  0.71  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 43,481,467.47  5.27  

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   825,553,801.90  

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)                                             37.7075  

 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดทําขึน้โดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทยีมกัน การคํานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่
ปรากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good) 

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good) 

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
18 กองทุนเปิดบวัแกว้ 2 | BKA2 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 
ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์25651 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

 5.90   0.72  

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื เชน่ ธรุกรรมการซือ้โดยมสีัญญา
ขายคนื เป็นตน้ 

- - 

5. กลุม่ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามหลักเกณฑใ์หม ่ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  
เรือ่งการลงทนุและการมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ 4 ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมนีาคม 2565 - - 

1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 

รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีวทุ้กตวัในพอรต์ 

ณ วนัที ่3 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 1,825,644.56 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 41,655,822.91 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 5,901,434.34 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) 
และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

ภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์25651 

 ผลการดาํเนนิงานและดชันชีีว้ดัยอ้นหลงั 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ส.ค. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่25 ก.พ. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่28 ก.พ. 60 

10 ปี 
ต ัง้แต ่29 ก.พ. 55 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท)  34.6809   35.8479   33.7594   36.2952   34.3296   19.8933  

ผลการดําเนนิงานของ BKA2 7.73 4.22 10.58 0.97 1.71 6.50 

เกณฑม์าตรฐาน3 7.84 3.81 15.82 3.82 4.77 7.15 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

10.934 10.774 11.40 17.51 14.69 14.38 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.814 10.184 11.27 19.46 16.25 15.71 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุ 
1 วันทําการสดุทา้ยของเดอืน 
2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 
4 % ตอ่ปี 

 

 ผลขาดทนุสูงสุด (maximum drawdown) ในชว่งเวลา 5 ปี  คอื -38.53% 
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่4 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th  
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คําเตอืนเกีย่วกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

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

 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่
เพือ่กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

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

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนั้น หากผูถ้ือหน่วยลงทุน
ดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ได ้
ที ่www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทนุในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์
ของพนักงานได ้

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูล
ในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  
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สว่นที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจดัการ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย):  กองทนุเปิดบัวแกว้ 2  

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ):  Buakaew 2 Open-end Fund  

1.3. ชือ่ยอ่:  BKA2  

1.4. ประเภทโครงการ:  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย:  ขายหลายครัง้  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ:  ไมก่ําหนด  

1.7. ลักษณะโครงการ:  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.8. ลักษณะการเสนอขาย:  เสนอขายในไทย  

2. จํานวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย:  

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ: 10,000 ลา้นบาท  

2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ):  
บรษัิทจดัการอาจจะดําเนนิการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑ์
ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย: 10 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ: 1,000 ลา้นหน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก: 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ครัง้แรก: 500 บาท 

2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป: 500 บาท  

2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป: ไมก่ําหนด 

2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื: ไมก่ําหนด  

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื: ไมก่ําหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา: ไมก่ําหนด  

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา: ไมก่ําหนด  

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพเิศษ การลงทนุ
ในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ:  
โครงการจะระดมเงนิทนุทัง้จากภายในและภายนอกประเทศไปลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารแหง่ทนุ ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนและไมไ่ดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย ์เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีส่งูและสมํ่าเสมอในระยะยาวแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรหิารความเสีย่งของการลงทนุใหอ้ยู่ในระดับ
ปานกลาง  

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม:  ตราสารแหง่ทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ:  

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ: กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี:   
ในกรณีทีก่องทนุรวมเปิดมเีหตุจําเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บรษัิทจัดการสามารถกูย้มืเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญา
ซือ้คนืในนามของกองทนุรวมได ้ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1) คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบัน และตอ้งไมเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมนัน้  
(2) ระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญากูย้มืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วัน  
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(3) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิหรอืการทําธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่การบรหิารสภาพคล่องดังกล่าว ณ สิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่
เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม เวน้แตก่ารเกนิอัตราสว่นดังกลา่วมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืการทําธรุกรรมดังกล่าว
เพิม่เตมิ  
(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานทีก่ําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรอืบรษัิทหลักทรัพย์
เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จํากัด (มหาชน)  

3.6. การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives):  ไมล่งทนุ  

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note):  ไมล่งทนุ  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style):  มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชีวั้ด (active management)  

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark):   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย ์(SET TRI) 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวชีวั้ดทีใ่ชใ้นการเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานของกองทุนตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึ
วันที่มีการเปลีย่นตัวชีวั้ด คําอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีวั้ดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีวั้ดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และขอ้กําหนดของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ และขอ้กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอืการเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดใน
กรณีทีผู่อ้อกดัชนีของตัวชีวั้ดไม่ไดจ้ัดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบลว่งหนา้ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ:  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ:  
กองทนุเนน้การลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยข์องบรษัิททีม่แีนวโนม้การเตบิโตทางธรุกจิสงูหรอืมปัีจจัยพืน้ฐานด ีโดยจะลงทนุ
ในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืให ้
ความเห็นชอบ  

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) และตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

อนึ่ง อาจมีบางขณะทีไ่ม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดสว่นการลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการดว้ยเหตุภาวะสงคราม วกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่ี
นัยสําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามสัดสว่นดังกลา่วขา้งตน้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการอาจไมนั่บชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นที่
จดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทนุ และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุน
เนือ่งจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิกวา่ 10 วันทําการ โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์
ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ: ไมม่ ี

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ:  
บรษัิทจัดการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอื
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

สว่นที ่1: ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ัว่ไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 
1.1 ตราสารทนุ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
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1.2 ตราสารหนี้  
1.2.1 พันธบัตร  
1.2.2 ต๋ัวเงนิคลัง  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ต๋ัวแลกเงนิ  
1.2.5 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ  
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ตราสาร Basel III  
1.5 ศกุกู  
1.6 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ 

2. คณุสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้  
2.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ําใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีบ่รษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่
สะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
2.4 ในกรณีทเีป็นการลงทนุในต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ชําระหนี้การคา้ ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดังกล่าว
ตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  
2.4.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัวทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิ
หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดว้ย  

สว่นที ่2: ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  
ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  
1. มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิทั่วไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอืน่ กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่)  
2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุ  
2.3 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 
ของกองทนุ  
2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

สว่นที ่3: ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้  
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  

สว่นที ่4: ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  
การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณชิย ์ 
1.2 บรษัิทเงนิทนุ  
1.3 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 
1.4 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
1.5 บรษัิทประกันภัย  
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังนี้  
2.1 ตราสารภาครัฐไทย  
2.2 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผูกพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี  
2.3 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใช ้
เงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
2.4 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย  
2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
2.5 ตราสารหนี้ซ ึง่มีอายุคงเหลือไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มีการ
เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ได ้
เปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก  
2.6 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีาร
เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ได ้
เปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก  
2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตสิําหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดย TBMA หรอื TSFC  
4.2 หา้มนําหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี้  
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน reverse repo ดังกลา่ว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน
การกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผูกพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุรวม  
4.3 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วันเริม่ตน้สัญญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการคํานวณตามวธิกีารดังนี้  
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
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ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุชําระใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืตราสารตาม reverse repo  
4.4 การดํารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี้  
4.4.1 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษัิทจัดการตอ้งเรยีกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสทิธิใ์น
เงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใชใ้นการทํา reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และ
ทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกล่าวเป็นไปตามวธิกีารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมู่ลค่าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 
เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูค่าของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน มมีลูคา่นอ้ยกวา่มลูคา่ reverse repo x 
(1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จํานวนใดจะต่ํากว่า และมกีารกําหนดเรือ่งดังกล่าวไว ้
ในสัญญาซึง่ไดก้ําหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ัญญา (counterparty risk) แลว้ บรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหคํ้านวณดังนี้  
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารคํานวณ  
4.5.2 คํานวณเป็นรายธรุกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กับคู่สัญญารายเดยีวกันและมขีอ้ตกลง
กําหนดใหส้ามารถบังคับชําระหนี้ตามธรุกรรมใดธรุกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรมที่
เกดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้ 
4.6 discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานงึถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ัญญา หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้  

สว่นที ่5: ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ัญญาดังกลา่วกระทําการในฐานะตัวแทนของ
ผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืดําเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL  
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.4 ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณชิย ์ 
1.6 บรษัิทเงนิทนุ  
1.7 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
1.8 บรษัิทประกันชวีติ  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  
1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ํานักงานกําหนดเพิม่เตมิ  

2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ทําหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกัน บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี้  
3.1 ดําเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกันดังนี้  
3.1.1 เงนิสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  
3.1.4 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นออกต๋ัวและเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใช ้
เงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
3.1.5 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.7 หนังสอืค้ําประกนัทีธ่นาคารพาณชิยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีม่รีายชือ่อยู่ในดัชนี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทนุในตราสาร
ทนุ กองทนุจะรับหลักประกันดังกลา่วไมไ่ด ้ 
3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ  
3.2 ดําเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรอืดําเนนิการโดยวธิอีืน่ซ ึง่จะมผีลใหบ้รษัิทจัดการสามารถบังคับชําระ
หนี้เอาจากหลักประกันดังกลา่วไดโ้ดยพลัน  
3.3 หา้มนําหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบังคับ
ชําระหนี้ตามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์นัน้เอง  
3.4 ดํารงมลูคา่หลักประกัน ณ สิน้วันมากกวา่หรอืเทา่กับ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  
3.5 ในกรณีทีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี้  
3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
3.5.2 บัตรเงนิฝาก หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ดังนี้  
3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  
3.5.2.2 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวง
ถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้  
3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลัีกษณะและสาระสําคัญของสัญญา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกับระบบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละหลักประกันในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ: ไมม่ ี

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศ: 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

สว่นที ่1: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

2 หน่วย CIS  ไมจํ่ากัดอัตราสว่น  

3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลัีกษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังนี้ 
3.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาลเป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

4 ตราสารทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้  
4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน หรือศุกูก ที่ผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย  
4.2 เป็นตราสารทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน  
4.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing  
4.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวันชําระหนี้นอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ 397 
วันนับแต่วันทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลัีกษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ภีาระผูกพัน
ตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้  

ไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื  
(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทุน หรือบรษัิทเครดติฟองซเิอร์ ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
4.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวันชําระหนี้มากกวา่ 397 วันนับแตวั่นที่
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market  

5 ทรัพยส์นิดังนี้  
5.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ําหรับ 
ผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (แตไ่มร่วมถงึตราสารทุน
ทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนการ
เป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย)  
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลักทรัพย์สําหรับผูล้งทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตุที่
อาจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย)  
5.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 5.1  
5.4 ตราสารทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้  
5.4.1 เป็นตราสาร Basel III  
5.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
5.4.3 เป็นตราสารทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
5.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
5.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing  
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
397 วันนับแต่วันทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลัีกษณะตาม 5.4.3.1 หรอื 5.4.3.2 ผูม้ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้  
5.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 4.2.3.1 -4.2.3.9  
5.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market  
5.5 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธท์ีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment 
grade  
5.6 ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่ส่ัญญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
5.6.1 reverse repo  
5.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้  
5.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ําหรับผูล้งทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ประเทศไทย (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวทีอ่ยู่ระหว่างดําเนนิการแกไ้ขเหตุที่
อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย)  
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสรา้งพืน้ฐานอสังหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี ตามแนวทาง
ทีส่ํานักงานกําหนด  

6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลัีกษณะกระจายการลงทนุ
ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ํานักงานกําหนด และมลัีกษณะตาม 5.7.1 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคูส่ัญญา แลว้แตก่รณี  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิการของกองทนุ  

สว่นที ่2: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกันหรอื
การเขา้เป็นคูส่ัญญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิทดังกลา่ว  

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึง่ดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน benchmark +10%  

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ group limit  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิการของกองทนุ  

สว่นที ่3: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 
ทีน่ติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนติบิุคคล
ดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บรษัิทเงนิทนุ 
1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทุนไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ัญญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending) 

รวมกันไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (เวน้แต่เป็น
กองทนุทีม่อีายโุครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายกุองทนุ)  
อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้ับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้นี้ เฉพาะกองทุนที่มี
อายโุครงการมากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี  
  
  

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุนได ้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมาย
กําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้
ก ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้  
2.3.1 มลัีกษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของขอ้ 5 ในสว่นที ่1: อัตราสว่นการ
ลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity limit)  
2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต่ํากว่า investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating  

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื ไมเ่กนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

4 ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์ ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ 
5.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม 
ผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ ีcredit 
rating อยูใ่นระดับต่ํากวา่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating  

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

6 หน่วย CIS  ไมเ่กนิ 20% 

7 หน่วย property ไมเ่กนิ 15% 

หมายเหต:ุ สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิการของกองทนุ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ product limit 

สว่นที ่4: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่  ทุกกองทนุรวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกัน 
ตอ้งมจํีานวนหุน้ของบรษัิทรวมกัน ไมเ่กนิ 25% ของจํานวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสาร Basel lll และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนั้น ตามทีเ่ปิดเผยไว ้
ในงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสดุ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไป และยังไม่ปรากฏ
ในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนิ
นัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย
ไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสดุ** ให ้
ใชอ้ัตราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้
แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให ้
พจิารณาเป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดับต่ํากว่า 
investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ  
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดังนี้  
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติ 
ฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. บรษัิทหลักทรัพย ์ 
10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ)  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทุนรวมทีอ่อกหน่วยนั้น 
อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra 
ของกองทนุทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มขีนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้ โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มขีนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต:ุ 
*หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้  
**รวมถงึกรณียังไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร  

ทัง้นี้ การคํานวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของ
กองทนุ และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5: การดําเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กําหนด แต่ต่อมาทรัพยส์นิที่ลงทุนมีคุณสมบัตทิี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและจัดส่งรายงานต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(2) จําหน่ายทรัพยส์นิที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วันนับแต่วันที่
ทรัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้  
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัตมิีคุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที่ได ้
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จําหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ัดสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วันทําการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว  
ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้ม
สาเหตุทีไ่มส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบ
ระยะเวลาดังกลา่ว  

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ําหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน
เป็นเวลา 5 วันทําการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และ
จัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 
(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ําหนด  
(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา
ดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้  
(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) สําหรับ
การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3  
(ข) 90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน 
อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวตอ่
ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้ 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มลู
ตาม (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  
(5) ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration 
limit) ตามทีก่ําหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี้ดว้ย 
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน  
(ข) ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคมุ หรอืยืน่คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน 
และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทําคําเสนอซือ้  

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราสว่นการ
ลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นนี้ โดยอนุโลม  
(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  
(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิัยหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดใน
ขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การดําเนนิการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการสามารถ
ใชดุ้ลยพนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกับการดําเนนิการของ
บรษัิทจัดการในเรือ่งดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขให ้
เป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว ทัง้นี้ ในการจัดสง่รายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถดําเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 

สว่นที ่6: การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ  
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี้  
(1) จัดทํารายงานเกีย่วกับการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลทีท่ําใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และ
จัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 
(2) ดําเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี้ ตาม
หลักเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้  

2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว  
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออก
จากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีารดังกลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
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ซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใชบั้งคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการตอ้งไมเ่สนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ  

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit): ไมม่ ี 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ตัง้แตวั่นที ่28 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2537 ถงึวันที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2537 ระหวา่งเวลา 8:30 น. ถงึเวลา 15:30 น. 
("ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก" ) ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายหน่วยละ 10 บาท  

วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบคําส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและใบคําขอเปิดบญัชกีองทนุ  
ผูส้นใจที่จะสั่งซือ้หน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดบัวแกว้ 2" สามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่า 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น
ชดัเจน แลว้นําคําขอเปิดบัญชกีองทนุและคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่ในคําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคน
หนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์ว ้เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ  

การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงนิสด เช็ค 
ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืคําสั่งหักบัญชธีนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้ง
ลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวแกว้ 2” หลังจากทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ไดรั้บ
ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ ผูส้นับสนุน จะออกหลักฐานการรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจัดสง่ใบยนืยันการสั่งซือ้พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียภ์ายใน 4 วันทําการนับแตวั่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื จะตอ้งนําเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้ “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวแกว้ 2” ซึง่
บรษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ่ ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีทีบ่รษัิทจัดการยุตโิครงการ หากหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรกแลว้ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 10 ราย หรือขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 10 ราย แต่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดท้ัง้หมดต่ํากว่า 50,000,000 บาท บรษัิทจัดการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับแต่วัน
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหดํ้าเนนิโครงการตอ่ไปได ้ 
ในการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และสง่โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

ผูส้นใจทีจ่ะสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุ สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืสําหรับผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุนจะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุโดยกรอกรายละเอียด
และขอ้ความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

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

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอืน่ใดที่บรษัิทจัดการจัดใหม้ ีหรอื
ประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งซือ้ หรอืแกไ้ข
วธิกีารสั่งซือ้ หรอืแกไ้ขเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทนุ โดยทีจ่ะไมย่ืน่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยจะแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต.ทราบ 
โดยมชีอ่งทางสั่งซือ้ดังนี้  
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบัญชเีงนิฝากแบบถัวเฉลีย่ 
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
- ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) 
- ไปรษณีย ์ 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

1. บรษิทัจดัการ :  
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรอืใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากว่า
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนให ้
ครบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ 

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื : 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืและผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้
ไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื  

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ : 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิชน่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง 
เป็นตน้ และนําสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําดว้ยการหักบัญชเีงนิฝาก สามารถตดิตอ่และดําเนนิการได ้ดังนี ้ 
(1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
(2) บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)  
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่าน
ทางชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ม ี2 กรณี ดังนี้  

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่
การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ
เพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรือคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร
กสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใด
ที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม โดย
กรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมี
ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอื
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คําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหัก
บัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 
โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใช ้
บังคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่
ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบ
ลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิาร
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้ 

1. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป  

2. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก ไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  

3. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยดุ เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยูใ่นสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึ
รายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น
วันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ี
เงนิครบตามที่ระบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วย
ลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกให ้
ครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัว
เฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการทํารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้
อา้งองิได ้ 

ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได ้รวมถงึ
อนาคตบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแตง่ตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากใหส้ามารถทําได ้
อนึง่ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคาร
พาณิชยอ์ื่นใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความ
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เหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงินจาก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน
กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 
โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หนว่ยลงทุนเป็นประจําตามวันทีท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใช ้
บังคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่
ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบ
ลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุ ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทาํนองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิาร
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้ 
1. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป  
2. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  
3. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยูใ่นสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึ
รายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น
วันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ี
เงนิครบตามที่ระบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วย
ลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกให ้
ครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัว
เฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการทํารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้
อา้งองิได ้ 

ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได ้รวมถงึ
อนาคตบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแตง่ตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากใหส้ามารถทําได ้
อนึง่ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  
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4. ระบบอนิเตอรเ์น็ต ( Internet) : 
อนึ่ง การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้  

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking)  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขที่
ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บริการดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือ
เว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการ
สั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของ
การสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
หักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิารหากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คืนจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นั้น ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้
ตอ้งการ  

อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้
หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้
หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วและไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking)  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขที่
ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏบัิตกิาร 
Android หรอื WAP ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการ
สั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากวา่มลูค่าขัน้ต่ําของ
การสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
หักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คืนจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นั้น ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้
ตอ้งการ  

อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้
หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้
หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 



 

 
37 กองทุนเปิดบวัแกว้ 2 | BKA2 

คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วและไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

5. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) : 
อนึ่ง การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได ้โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง 
Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนได ้โดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนได ้
ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยทํา
บัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก 
“คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื 
บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มีระบุบนหนา้จอเครื่อง ATM โดย 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถ
สั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทนัทจีาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาต
ใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานใน
การทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งซือ้จะเลอืกทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืไมก่ไ็ด ้

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทําได ้
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

6. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) : 
อนึง่ การสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคาร
ทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร
อนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคาร
ทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขาย
หน่วยลงทุน และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  
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ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุอยู่ในเอกสาร
วธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลือกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการ
สั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวน
เงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะยกเลกิคําสั่งซือ้
หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบรูณ์แลว้ไม่วา่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ั่งซือ้เป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่าง
สมบรูณ ์ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถทําได ้
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

7. ไปรษณีย ์:  
ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษัิทจัดการจะเริม่รับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณียล์งทะเบียนได ้โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขที่บรษัิทจัดการกําหนด 
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีส่ง่มายังบรษัิทจัดการผ่านไปรษณียล์งทะเบยีนนัน้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและบรษัิท
จัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนไดโ้ดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิท
จัดการเป็นกรณีพเิศษ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บทางไปรษณียล์งทะเบยีนในวันทําการถัด
จากวันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต : 
บรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจเพิม่เตมิช่องทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะ
ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ : 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชือ่
บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอื
บัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดียวกัน
ของแต่ละสํานักงานสาขาที่สั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่่าดว้ย
เหตใุด บรษัิทจดัการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 
ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอืจาก
ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
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อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสม
คะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร
อืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิ่มเตมิ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใช ้
บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน
กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้  

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใน
ราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็น
เกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิใน
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

อยา่งไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ : 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับ
สํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่
เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง 
ไดใ้นอนาคตที่บรษัิทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพื่อรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะนํา
เงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดียวกัน
ของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไม่
วา่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 
ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก
ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
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อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสม
คะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร
อืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
จะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใช ้
บรกิารนี้ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขอ
อืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผู ้
สั่งซื้อจะเพิกถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้ริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้  

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซ ึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคา
ขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์น
การคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิใน
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อืน่นัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิน
การแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ ปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใด
ตามความเหมาะสม 

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ :  
ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุไว ้
ในคําขอใชบ้รกิารดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบ Internet :  
ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร  

5. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบ ATM :  
จะรับชําระเงนิคา่สั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกบับัตรบัวหลวง ATM และ
หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิ
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

6. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบ Tele-bank :  
จะรับชําระเงนิคา่สั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และ
หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิ
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

7. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นไปรษณีย ์:  
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนทีร่ะบุไวใ้นคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิ หรอืคําสั่งจ่ายเงนิหรอื
วธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับ 

8. กรณีชําระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ๆ : 
บรษัิทจัดการอาจเพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ E-Wallet 
หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะ
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  
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ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์
ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมี
ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไมต่อ้งแจง้
ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ 
โดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีอ่ยูท่ีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วัน
นับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้ 
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่การ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อน
การใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื 
อนึง่ ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุ หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ ถอืหน่วย
ลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ  
ผูส้นใจลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตัง้แตเ่วลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.30 น. ของทกุ
วันทําการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ 
สําหรับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอร์เน็ต ระบบเอทีเอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หรือระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
-การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วย
ลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้เมือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการ
คํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
-การสั่งซือ้หน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่
สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปเป็นเกณฑใ์นการคํานวณและราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดการจะเริม่เปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดจากวันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนเปิดกับสํานักงาน ก.ล.ต. 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนได ้โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจดัใหม้ ีหรอื
ประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งขาย หรอืแกไ้ข
วธิีการสั่งขาย หรือแกไ้ขอื่นใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยที่จะไม่ยื่นแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ แต่
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 
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วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ไดโ้ดยวธิดัีงนี ้ 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
- ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

1. บรษิทัจดัการ  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการ ในทุกวันทําการของธนาคารพาณิชย์ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอก
รายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจาก
การขายคนืหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

3. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้ 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking)  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิติ
ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และ
สามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรอือืน่ๆ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมีการ
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถดําเนินการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรือ
มูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนในคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎ
อยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไม่ได ้หากการทํารายการ
สั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืว่ายังไม่มี
การทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิารและหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking)  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขทีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุ และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอม็แบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทาํนองเดยีวกัน 
และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
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ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัตกิาร 
Android หรอื WAP ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื
มูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนในคําส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎ
อยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการทํารายการ
สั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืว่ายังไม่มี
การทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ การ
เปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

4. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรอื
บัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ 
สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใช ้
บรกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนํา
บัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุ
ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM โดยผู ้
สั่งขายตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหนว่ยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  

การสั่งขายหน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการ
ทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งขายจะเลอืกทําการสั่งขายหน่วยลงทนุหรอืไมก่็ได ้

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทําได ้
ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิี
อืน่ใดตามความเหมาะสม 

5. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก 
“คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM 
หรอืบัตรบัวหลวง Premier และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคาร
ทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มี
ระบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบ
ขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทนุ 
โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่าง
สมบรูณ ์ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถทํา
ได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิี
อืน่ใดตามความเหมาะสม 

6. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันทําการ  

วนัและเวลาทําการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15:30 น. 
ของทกุวันทําการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ  
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบเอทเีอ็ม หรอืระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ หรอื
ระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่คําสั่งขายคนืไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  
-การสั่งขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทําการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้เมือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์น
การคํานวณ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
-การสั่งขายหน่วยลงทนุ หลังเวลา 16:00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืการสั่งขายหน่วยลงทนุในวันหยดุทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสั่งขายหน่วย
ลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไป ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้
เมือ่สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปเป็นเกณฑใ์นการคํานวณและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
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อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดวันเวลารับคําสั่งขายคนื โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่
เหมาะสม  

การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

การชําระเงนิคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด ใหแ้ก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ ภายใน 4 วันทําการนับแตวั่นทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคตโดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
จัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับเพือ่อํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต เชน่ E-Wallet 
หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะ
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  
ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อนึ่ง กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนทําคําสั่งขายคืนเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงนิทีร่ะบุใน
คําสั่งขายคนืก็ได ้ 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้การไมข่าย ไมรั่บ
ซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่ง หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และหัวขอ้การหยุดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิท
จัดการกอ่น  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดซึง่จัดตัง้และจัดการโดยบรษัิทจัดการเทา่นัน้  

การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอกีกองทุน
หนึง่ (กองทุนปลายทาง) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่เพยีงกองทุนเดยีวต่อหนึง่คําขอสับเปลีย่นกองทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดย
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการหักกลบลบหนี้ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้ชส้ทิธใินการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ  

วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยตดิต่อบรษัิทจัดการและหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืทําคําสั่งสับเปลี่ยนผ่านบรกิารทางโทรศัพท ์หรอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืวธิอีืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการอาจ
เพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงวธิีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการใหบ้รกิารโดยบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่ไดรั้บการ
แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไวแ้ลว้ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 
และถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรับทราบแลว้ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื : 
(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
(ข)ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนกองทุน ใหค้รบถว้น โดยระบุชือ่
กองทุนตน้ทาง จํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และนําไปยืน่กับบรษัิท
จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนซึง่บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่น
กองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
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อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่าน
เว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีาร
ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 4 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิ
ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารตอ่ไป โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามของผูถ้อืหนว่ยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

2. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) : 
อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 
(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 
หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่าน
เว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจาก
เครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํากรายการอยา่งสมบรูณ์ 
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีาร
ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 4 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิ
ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารตอ่ไป โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 
หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามของผูถ้อืหนว่ยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

3. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) : 
อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนที่เป็น 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจดัการ
จะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเลอืกรหัสบรกิารสับเปลีย่น
การถอืหน่วยลงทุนกองทุน และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนตามรายการซึง่มรีะบุอยู่ในวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทาง
โทรศัพท ์ทัง้นี้ การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่าน
เว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อก
จากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํากรายการอยา่งสมบรูณ ์ 
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(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีาร
ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 4 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิ
ฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้ับธ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้ริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการ หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

4. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต : 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การกําหนดเวลา และราคาขาย หรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณี การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(1) การกําหนดเวลาในการรบัคําส ัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก) กรณี ทําคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สามารถทํารายการไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย 
ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึเวลา 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ข) กรณี ทําคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก ่ระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบโทรศัพท ์หรอืระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด (ถา้ม)ี 
สามารถทํารายการไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  
- การทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันทําการซือ้ขายนัน้ ใน
ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย  
- การทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรือในวันหยุดทําการซือ้ขาย ใหถ้ือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในวันทําการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป  
ทัง้นี้ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(2) การกําหนดราคาขาย และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณี สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(ก) กรณ ีกองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย 
(ข) กรณี กองทนุปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันทําการซือ้ขาย
ดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการที่กองทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่
สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

อนึง่ การเปลีย่นแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณี สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลง
เงือ่นไขตามทีร่ะบุไวโ้ดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถงึการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ 

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าคําสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ หรอื หลายชอ่งทาง
รวมกัน เป็นการชัว่คราว รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่การสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุดังกลา่วมผีลกระทบตอ่การบรหิารกองทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง
หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ 
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากคําขอดังกลา่วจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ ถอืหน่วยลงทุนมากกวา่รอ้ยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ และหรือกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใหส้ามารถทําได ้
รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีม่กีารแตง่ตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ใหส้ามารถทําได ้โดยการแกไ้ขเพิม่เตมิดังกล่าวขา้งตน้จะไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอืน่ใดตามความ
เหมาะสม 
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9. การชําระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้อ่เมือ่บรษัิทจัดการไดก้ําหนดกรณี
ทีเ่ป็นเงือ่นไขการชําระและขัน้ตอนการดําเนนิการไวอ้ย่างชัดเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็น
ธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ทกุราย ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี้  
(1) กองทนุกําหนดวธิกีารชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถชําระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการทั่วไป  
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่นั้นไปชําระเป็นค่าซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ  
(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ  
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื่นแทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษใหชํ้าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ 

10. การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้น
กรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบรษัิทจัดการ  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ตา่งจากราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 ในการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(1) เลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจาก
สํานักงาน  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
(3) แจง้การเลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดําเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผูีถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการจะรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุนัน้ โดยจะชําระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามลําดับวันทีส่ง่คําสั่งขายคนืกอ่นหลัง  

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

1. บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไว ้
แลว้ หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี้ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) จะกระทําไดไ้มเ่กนิหนึง่วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน  
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําดังตอ่ไปนี ้ 
1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  
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3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ  
(4) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บรษัิท
จัดการรายเดมิไมส่ามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการดํารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 
(5) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (5) ในสว่นขอ้ผูกพัน 

2. เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือ
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1 (1) (2) หรอื (4) จะเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึ
การหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลันดว้ย เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตามขอ้ 1 (1) (2) และ (4) เกนิหนึ่งวันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ํานักงานทราบภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับซือ้คนื หรอืสับเปลีย่น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  

3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจดัการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งซือ้ หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยดุการขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการหยดุรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อ
รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วันทําการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เง ือ่นไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 การจัดสรรหน่วยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  

13.2 การโอนหน่วยลงทนุ  
เป็นไปตามสว่นขอ้ผูกพัน หัวขอ้ 13.3 "สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ" และ 13.4 "ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ" 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  
โครงการจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่เพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ 
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15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.32297 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับโฆษณา เมือ่รวมกับคา่ใชจ้่าย
อืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได ้เชน่ ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบัญช ีคา่จัดทําเอกสารตา่งๆ ของกองทุน เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอื
บอกกลา่วตอ่ผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึคา่จัดสง่เอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกันแลว้ ประมาณคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.171 
ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้ แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวอ้ย่าง
ชดัแจง้ในโครงการ  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.605 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.04 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1284 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตรารอ้ยละ 0.12 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54677 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ตามทีจ่่ายจรงิ  
(2) คา่ใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธก์องทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสอืบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวัน และหรอืข่าวสารถงึผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการมหีนา้ทีจ่ัดทําขึน้ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ตามทีจ่่ายจรงิ  
(4) คา่จัดทําหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(5) คา่จัดทําเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบคําสั่งซือ้และขายหน่วยลงทนุ และใบยนืยันการซือ้และขายหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(6) คา่ทีป่รกึษากฎหมายในการจัดตัง้และจัดการกองทนุ การเตรยีมหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารสัญญาตา่งๆ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(7) คา่อากรแสตมป์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ตามทีจ่่ายจรงิ  
(8) คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชแีละผูชํ้าระบัญช ีตามทีจ่่ายจรงิ  
(9) คา่ใชจ้่ายในการออกเช็คคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
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(10) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี)ในการดําเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อไดรั้บคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง หรือค่าใชจ้่ายดา้น
กฎหมายในการดําเนนิคดใีนทางศาลเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(11) คา่ไปรษณียากรสําหรับการสง่เอกสารตา่งๆ หรอืหนังสอืตดิตอ่กับผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(12) คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการดําเนนิคดเีพือ่การรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(13) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ ตามทีจ่่ายจรงิ  

ภาษีมลูคา่เพิม่อันเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุจะเป็นภาระของกองทนุ  

สําหรับคา่ใชจ้่ายตาม (2) ถงึ (13) รวมกันในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.511 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) และจะ
เป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางการบัญชีว่าดว้ยการบัญชีสําหรับกจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทางบัญชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์จาก
คา่ใชจ้่ายนัน้  

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผูซ้ือ้หน่วยลงทุนทีซ่ือ้
หน่วยลงทุน ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 หลังจากระยะเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิท
จัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของตัวแทน และประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันอยา่งนอ้ย 1 ฉบับ 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนื (โดยมคีา่ธรรมเนียมขัน้ต่ํา 50 บาท) โดยบรษัิทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ออกจากมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งจ่ายใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวกับผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ  
บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข ยกเลกิ หรอืเพิม่เตมิการคดิค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืขา้งตน้ไดใ้นภายหลัง โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะมคีา่ธรรมเนียมการขายคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่จะมคีา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืคํานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแลว้  

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 
ในอัตรา 50 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตรา 50 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
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15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ : ม ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

15.4. วธิกีารคํานวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
บรษัิทจัดการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะคํานวณทกุวันโดย
ใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุในแตล่ะวันในการคํานวณ และจะเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดย
บรษัิทจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราค่าธรรมเนียม หรอือัตราค่าใชจ้่ายแต่ไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุว ้
ในโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
โดยปิดประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใชจ้่ายเกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการจะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม
หลักเกณฑ ์ดังนี้  
(ก) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดังกล่าว โดยปิดประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิท
จัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
(ข) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกลา่ว บรษัิทจดัการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  
(3) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะลดอัตราคา่ธรรมเนียมหรอือัตราคา่ใชจ้่าย บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่
มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว โดยปิดประกาศไวท้ี่สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ (2) และ (3) ทีแ่ตกต่างไปจากโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลีย่นแปลง  

15.6. หมายเหต ุ:  
ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15.2 และ 15.3 (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะทดรองจ่ายใหก้องทุนกอ่นและบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บเงนิทดรองจ่าย
จากกองทนุเดอืนละครัง้   

16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  
1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยป์ระกาศกําหนด  

2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทกุสิน้วันทําการ และคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทุกสิน้
วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคา
ดังกลา่ว  
(2.2) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป  
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการทีคํ่านวณนัน้  
มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะใชตั้วเลขทศนิยมตามที่
กําหนดไวใ้นขอ้ 3 และไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2.4) ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอื
ชอ่งทางอืน่ทีส่ํานักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได ้ 
การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ยหนึง่ฉบับและปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ําการทุกแห่งของ
บรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
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(2.5) ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด
ไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

3. การใชตั้วเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืจํานวนหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล สําหรับมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่
ใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน
จะตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศ
ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่จะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลข
โดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2.  
(1) เมือ่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดังกลา่ว  
(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดัุงกลา่ว  

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  
- ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
- หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ หนังสอืพมิพผู์จ้ัดการ หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอือืน่ใด (ถา้ม)ี  
- ระบบโทรศัพท ์(บัวหลวงโฟน) ที ่โทร. 1333  
- ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง จํากัด โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืดขูอ้มลูใน www.bblam.co.th  
- ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com  

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอืต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่
หนึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความ
ผดิพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สีําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ําการของบรษัิทจัดการ
เพือ่ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
(3) สาเหตทุีท่ําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 
ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เชน่ 
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งดว้ย 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทุน
ถกูตอ้ง และดําเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่
ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บรษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกล่าวจะมรีายการ
อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
(ค) สาเหตทุีท่ําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ําการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
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(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสอืพมิพร์ายวัน 
อยา่งนอ้ยหนึง่ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว 
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาที่
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล
ในรายงานดังกลา่ว 
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้สําเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง
และรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดทําตาม (1) ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้
บรษัิทจัดการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกันใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงนี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคา
หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะ
จ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศูนย์
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นตา่ง
ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชย
ราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงนี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีลูค่าเทา่กับสว่นต่างของราคา
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ ้
ซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นต่าง
ของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะ
จ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศูนย์
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการ
อาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) 
บรษัิทจัดการอาจจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) 
ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  
ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
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17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) : ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  
ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่ : นางสาว ชมภนูุช แซแ่ต ้ 
ชือ่ : นาย อดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 
ชือ่ : นางสาว ชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจังใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่3  เดอืน มนีาคม  

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่3 มนีาคม 2538  

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะกําหนดไวเ้ป็น
อยา่งอืน่ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะดําเนนิการดังนี ้ 
1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนก็ได ้
ทัง้นี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ําใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุ  
(4) การคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ตาม
ขอ้ 16 ซึง่ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญหรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยื่นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืสําหรับประชาชน และชําระคา่ธรรมเนียมตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. เมือ่สํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับคําขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคู่มอืสําหรับประชาชนแลว้ ทัง้นี้ อัตราคา่ธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน 
และการยืน่คําขอตา่งๆ  
เมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ สํานักงานจะดําเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน  
การชําระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

3. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจํีานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่
เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองผล
การนับมตนัิน้  

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ โดยกําหนด
เรือ่งทีม่นัียสําคัญใหร้วมถงึ  
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ  
(2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกัน  
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(4) การรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(5) การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใดๆ 
อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์  

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้โดยถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้กําหนดอืน่ในทํานองเดยีวกัน 
ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่ง
ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป
อยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดังนี้  
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต่ําในการซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(ค) การเพิม่จํานวนผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  
(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลาซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ  
(จ) การลดเวลาสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่ง
ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3)  

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือ
หน่วยลงทุนกับบรษัิทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กําหนดอืน่ๆ :  

20.1 ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภูมลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิที่อยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ 
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ 
(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคล
ดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความเป็นธรรม
และคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเอง เวน้แต่เป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผูล้งทุนสามารถดู
แนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

20.3 ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใชวั้นที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิทีไ่ม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นติบิุคคลสัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมี
ไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีม่ีขอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์น
ลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
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กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลทีม่ลัีกษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA 
กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บาง
ประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  
(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิ
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่
ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธรุกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสัมพันธท์างธรุกจิ
กับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้
บรษัิทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ 

การปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ดําเนนิการดังนี้  
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) 
ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กับบรษัิท
จัดการ ใหก้ับหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
 (2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน 
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมาย
ดังกลา่ว  
(3) ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บ
ประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนินการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการ 
หรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/
หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1) ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3) ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีชํ่าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมีการ
ดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

การดําเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ่หลกีเลี่ยงมใิหบ้รษัิท
จัดการและกองทุนมกีารดําเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหัก 
ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ข่ายเป็น
พลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ
(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรอื
ดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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20.4 การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกันชวีติจะแจง้
ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบ เพือ่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอื่นที่
เหมาะสม 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุได ้โดยตดิตอ่กับบรษัิท
ประกันชวีติ หรอื ตัวแทนหรอืนายหนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้กําหนดและวธิี
ปฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

ขอ้กําหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ มดัีงนี้ 

20.4.1 มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต่ําของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วย
ลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา : 
เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สัดสว่นการเลอืกลงทนุ
แตล่ะกองทนุ การดําเนนิการสับเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนการหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ คา่การประกันภัย เป็นตน้ ดังนัน้ การสั่งซือ้
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรือ่งมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวน
หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา ซึง่อาจต่ํากวา่ทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ หรอืต่ํากว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดียว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถศกึษาขอ้กําหนด
ดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ทัง้นี้ ขอ้กําหนดเกีย่วกับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื มลูคา่
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ําขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของบรษัิท
ประกันชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลกูคา้ดว้ย 

20.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ : 
ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอืนายหนา้ที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบุคคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับธนาคารที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาทําการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
วธิกีารในการสั่งซือ้ วธิกีารชําระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกนัชวีติ 
โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมผีล
เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกันชวีติแลว้ 
บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุที่
ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสั่งดังกลา่วอาจเขา้ข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย หรอืเขา้ขา่ยบุคคลที่
บรษัิทประกันชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน 

20.4.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

(1) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ
ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่าน
บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลคา่ขัน้ต่ําในการขายคนืหน่วยลงทนุ เงือ่นไขในการขายคนืหน่วยลงทนุ วันและเวลาในการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ วธิกีารนําสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน
ไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุจะมีผล
เมือ่บรษัิทประกันชวีติไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย
ลงทุน หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติหรอืแบบฟอรม์อืน่ใด (ถา้ม)ี ตามจํานวนขัน้
ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา 5 วันทําการนับแต่วัน
ทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื่นได ้
โดยมวีธิกีารชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในสว่นดังกลา่วจะเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

(2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
บรษัิทประกันชวีติจะสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจําทกุเดอืนเพือ่นําคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาชําระค่าการประกันภัย คา่ใชจ้่ายใน
การดําเนนิการ และคา่ธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทีก่ําหนดในกรมธรรม ์ซึง่มูลค่าในการขายคนือาจต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําทีก่ําหนดใน
โครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้่ายดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 

20.4.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : 
กรณีที่ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ใหบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกคา้ 
(Omnibus account) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะถอืว่าบรษัิทประกันชวีติเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติ สว่นบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
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หน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบียนจะไม่ออกเอกสาร
รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

20.4.5 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงนิ
คงเหลอืขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวม
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามที่บรษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านั้น โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึง่หรอืหลายกองทนุ (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองทุนหนึง่หรอืหลายกองทนุ (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ
ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
กองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กคา่ธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืดําเนนิการ
อืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกลา่วใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รูปแบบสรุปไดดั้งนี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึง่หรอืหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึง่หรอื
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสับเปลีย่นกองทุนอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจําตามคําสั่งทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนระบุใหม้ี
การขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองทนุหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ล้งทุน
ทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์
(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามคําสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ใหม้สีัดสว่นการ
ลงทนุเป็นไปตามทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์

ทัง้นี้ รูปแบบและเงือ่นไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนขา้งตน้ อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับบรษัิทประกันชวีติแต่ละแห่ง ซึง่จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทราบ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแลว้ 

บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์
หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจํ่านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางต่ํากว่าจํานวนขัน้
ต่ําทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจ้ดัสง่ใบยนืยันการทาํรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุภายใน 10 วัน
ทําการนับแตวั่นทีไ่ดดํ้าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและการปรับสัดสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิท
ประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสั่งครัง้แรก หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี 

20.4.6 การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ : 
(1) เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานประจําปี หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ ใน
ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะดําเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุตอ่ไป 
(2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์
ประกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิเดอืนละหนึง่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 

20.4.7 สทิธปิระโยชน์ของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ : 
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ จงึมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติกําหนด ดังนี ้
(1) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
(2) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกัน 
(3) ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ตามราคาขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืและไดท้ํารายการขายคนืหน่วย
ลงทนุแลว้ 
(4) สทิธขิองผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีแ่ตกต่างเมือ่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกัน
ชวีติจะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิท
ประกันชวีติ โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เชน่ การไดรั้บขอ้มลูกองทุน
อาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้ 
(5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม 
(6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
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(7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีรั่บจัดการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษัิทประกันชวีตินัน้ 
(8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
(9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บคําแนะนําเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตอืน
และคําอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หรอืต่อ
การตัดสนิใจในการลงทนุจากบรษัิทประกันชวีติ เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการดําเนนิการเพือ่การควบกองทุนรวม
หรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 
(11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ 
(12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 

20.4.8 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ : 
(1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee): ไมม่ ี
(2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee): ไมม่ ี
ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 
อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอืวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากบรษัิทประกันชวีติและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกันชวีติและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยตดิประกาศทีท่ําการของบรษัิท
จัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

21. การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการ
กองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถ
ดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืก
บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนินการให ้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอีํานาจ
ลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้
โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี้ ไม่ว่าในทอด
ใดๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการ:  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย): เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996  
ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ): 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floors, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ:  
ในการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) การบรหิารกองทนุ  
(1.1) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
(1.2) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผูกพันระหวา่งบรษัิทจัดการและผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
(1.3) นําเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยต์่างๆ และซือ้ขาย จําหน่าย สั่งโอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลักทรัพยท์ีล่งทุนไวนั้น้ตามทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรั้บอนุมัต ิ
ทัง้นี้ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก  
(1.4) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(1.5) ดําเนนิการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
จํานวนนัน้แลว้แตก่รณ ี 
(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.7) เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(1.8) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืวธิจีัดการกองทนุตามหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" 
(1.9) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐตา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและดําเนนิการ
ต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิธดํิาเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏบัิตติามพันธสัญญา หรือ
ขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

(2) การรบัและจา่ยเงนิของกองทนุ  
(2.1) จัดใหม้กีารรับและจ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค์
ของการจัดการของกองทนุตามทีก่ําหนดไวใ้น “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  
(2.2) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ตามอัตราทีก่ําหนดไวใ้น “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน
รวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  

(3) การแตง่ต ัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  
(3.1) จัดใหม้ผูีดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ่ง คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ทีก่ําหนดไว ้ทัง้นี้ โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น  
(3.2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(3.3) จัดใหม้ีผูส้อบบัญชีทรัพย์สนิของกองทุนที่มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหลักทรัพย ์ 
(3.4) แตง่ตัง้ผูช้ําระบัญชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น  
(3.5) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

(4) การดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
(4.1) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วยลงทนุเพียง
รายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่
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(4.2) เปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสียง (ถา้มี) โดยจะระบุจํานวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัด
ดังกลา่ว พรอ้มทัง้ชอ่งทางการตรวจสอบขอ้มลูสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ดว้ย 
(4.3) ในกรณีทีม่ผูีป้ระกอบธุรกจิหลักทรัพยใ์หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงใหผู้ป้ระกอบธุรกจิดังกล่าวดําเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วย
ลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการใชข้อ้มูลดังกล่าวในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต รวมทัง้ผู ้
ประกอบธุรกจิดังกล่าวนัน้จะตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทนุกับบรษัิทจัดการ 

(5) การดําเนนิการอืน่ๆ  
(5.1) จัดใหม้เีอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
(5.2) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5.3) จัดใหม้แีละเกบ็รักษาไว ้ซึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญช ีและสง่รายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญชนัีน้  
(5.5) จัดทําหนังสอืชีช้วนใหม่ เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบัน ตามทีป่ระกาศกําหนด ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต 
(5.6) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จํานวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวนและมลูค่าหน่วย
ลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้กส่ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  
(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูทําลาย  
(5.8) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็นรายวันและจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วัน
ทําการนัน้  
(5.9) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วันทําการนัน้  
(5.10) จัดทํารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่มีลูค่าเกนิอัตราสว่นทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอื
ไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที่
หลักทรัพยนั์น้มมีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ําหนด  
(5.11) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และ
ส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 2 เดือน นับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบ
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เวน้แต่ บรษัิทเลือกทํารายงานตามรอบปีบัญช ีบรษัิทไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจัดทํารายงานในรอบระยะหกเดือนหลัง
สําหรับปีบัญชนัีน้  
(5.12) จัดทําและจัดสง่รายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด               
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัด
หรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

เง ือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ทําหนา้ทีต่่อไปได ้ซึง่
รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่งๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่: ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
ทีอ่ยู:่ เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท ์0-2470-3200-2  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ:  

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอัตราทีก่ําหนดไวใ้น “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
และผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  
(2) บอกเลกิสัญญาจัดตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่และความรับผดิชอบ ซึง่ไดร้ะบุไวใ้น “สทิธ ิหนา้ที่ และความรับผดิชอบ” ของบรษัิทจัดการและขอ้
ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุกับบรษัิทจดัการ  
(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุ โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจัดการกองทนุ  
(3) จัดทําบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ  
(4) จัดทํารายงานโดยละเอยีดเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
กองทนุหรอืไมป่ฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีร่ะบุไวใ้น “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ” ของบรษัิทจัดการ และสง่ใหแ้กส่ํานักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วันนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  
(5) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ
เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรอืเมือ่ไดรั้บคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยถอืเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุ  
(6) ดําเนนิการอืน่ๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
(7) ใหค้วามเห็นชอบในการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีดํ่าเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การ
ดําเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมี
การเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไมป่ฏบัิตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับ
คดกีับผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทําหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการ
ดําเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบขอ้มูล
ดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนนิการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจ
ดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เง ือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  
บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
(1) เมื่อบรษัิทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์มีความประสงคจ์ะบอกเลกิสัญญาจัดตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษัิทจัดการอาจ
บอกเลกิสัญญาจัดตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่ใด และบรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหส้อดคลอ้งกับประกาศคําสั่ง ระเบียบและขอ้บังคับดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลา่วมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ดู้แลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีดั่งกล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอก
เลกิสัญญาจัดตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงการ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์  
(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุหรอืขอ้มูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางที่
ก่อหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาจัดตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสัญญาจะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  
(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง คณุสมบัตผูิด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บรษัิทจัดการตรวจพบ
หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหบ้รษัิทจัดการแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการ
นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีแ่กไ้ขเสร็จสิน้ ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่จัดการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
ขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่รบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมื่อ
ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนผูด้แูลผลประโยชน์เดมิโดยพลัน  
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ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หาก
เป็นกรณีทีม่นัียสําคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอีํานาจบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม:  

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท ์0-2470-3200-2 และ/หรอื 

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด  
เลขที ่93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

3. ผูส้อบบญัช:ี  

ชือ่: นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่: นายเทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่: นางสาวชมภนูุช แซแ่ต ้ 
ชือ่: นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์  
ชือ่: นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  
ทีอ่ยู:่ บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด  
เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ:  

สทิธขิองผูส้อบบญัช:ี  
ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญช ี 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช:ี  
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจํารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่: กรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธพ.  
ทีอ่ยู:่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2230-1784  

5. ผูจ้ดัจําหนา่ย: ไมม่ ี

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

ชือ่: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ  
โทรศัพท ์1333 

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000  

ชือ่: บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่23/115-121 รอยัลซติีอ้เวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท ์0-2777-8999  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกนัภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0-2638-5500  
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ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0-2680-1234  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท ์0-2635-1700  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2305-9449  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 14 และ 15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2657-7000 

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2659-7000 

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ 17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์พลาซา่ ชัน้ 2, 20 และ 21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์0-2949-1999 

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู:่ เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2658-8889  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ:  

สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ในอัตราทีร่ะบไุวใ้น “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่
เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  
(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(1) แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนของกองทนุ คําขอเปิดบัญชกีองทนุ รวมตลอดถงึคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ  
(2) รับคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนและรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้ และชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนโครงการ  
(3) สง่มอบและรับมอบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  
(4) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ทีไ่มไ่ดรั้บการจดัสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(5) ยนืยันการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ  
(6) กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืมหีนา้ทีป่ฏบัิต ิดังนี้  
(ก) มรีะบบในการปฏบัิตงิานทีท่ําใหม้ั่นใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บการปฏบัิตอิย่างสจุรติ และเป็นธรรมเกีย่วกับการจดัทําการบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ซึง่ไมเ่ปิดเผยรายชือ่  
(ข) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืประสงคจ์ะปฏบัิตติ่อลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลทําใหล้กูคา้ไดรั้บเงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่า
เทียมกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คืนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบและจัดใหม้ี
หลักฐานทีแ่สดงวา่ผูล้งทนุไดรั้บทราบและยอมรับเงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกันนัน้แลว้ ทัง้นี้ การปฏบัิตดัิงกลา่วตอ้งไมข่ัดหรอืแยง้
และไม่นอ้ยกว่าหลักเกณฑก์ารจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อก
ตามกฎหมายดังกลา่ว  
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(ค) ดําเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิท
จัดการใชข้อ้มลูดังกลา่วในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต 
(ง) จะตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ 
(7) ทําการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีดั่งกลา่วขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ  
บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในภายหลัง โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืดังกลา่วอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคล ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
ใหค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จะตอ้ง
ปฏบัิตงิานได ้ภายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF): ไมม่ ี

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง): ไมม่ ี

9. ทีป่รกึษา:  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ: ไมม่ ี
หมายเหต:ุ  
บรษัิทจัดการอาจจะแตง่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธรุกจิเป็นทีป่รกึษาการลงทนุใหเ้ป็นทีป่รกึษาของบรษัิทจัดการเพือ่ใหคํ้าแนะนําดา้นการ
ลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทนุเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การแต่งตัง้ทีป่รกึษาของบรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าตอบแทนทีป่รกึษาของบรษัิทจัดการ โดยจะหักจาก
คา่ธรรมเนียมการจัดการทีบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บจากกองทนุ 

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ: ไมม่ ี

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั): ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource): ไมม่ ี

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund): ไมม่ ี

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:   

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ”  

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

วธิกีารขอโอนหนว่ยลงทนุ  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ตัวแทน ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่เคยมบัีญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการมาก่อน 
ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและยืน่ตอ่ตัวแทนพรอ้มกับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ืน่คําขอ
โอนหน่วยลงทนุ  
หลังจากที่ไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ตัวแทนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็น
หลักฐาน  
การโอนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามหัวขอ้ “ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ” นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุและบรษัิท
จัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแตวั่นทีตั่วแทนไดรั้บคําขอโอน
หนว่ยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 

13.4. ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้
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13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ :  
ภายใตข้อ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนและขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธลิงมตเิพื่อทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอื
แกไ้ขวธิจีัดการ โดยบรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" 

ในกรณีทีบ่คุคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) จะไมนั่บคะแนนเสยีง
ส่วนทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่จะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถงึกรณีที่
ไดรั้บอนุมัต ิเห็นชอบ ยกเวน้ หรอืผ่อนผันจากหน่วยงานดังกลา่ว 

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บเงนิคนืเมือ่โครงการสิน้สดุลง โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผูีชํ้าระบัญชทีีส่ํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูชํ้าระบัญช ี
โดยจะไดดํ้าเนินการใหม้ีการจําหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ชําระภาระหนี้สนิและแจกจ่ายเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวธิีการที่ระบุไว ้
ภายใตหั้วขอ้ “การชําระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ”  

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ : ไมม่ ี 

13.8. อืน่ๆ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าสว่นของทนุของกองทนุรวมที่
ตนถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดตอ้ง
เป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  
- สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิ
- หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวม 
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหนว่ยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่ใน
คําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิที่
ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วันสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณีทีส่ั่งซือ้ภายหลังปิดการเสนอขายครัง้แรก 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด จะตอ้งมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด (ถา้ม)ี ดว้ยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรอืสํานักงานสาขาของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนฯ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิด
บัญชกีองทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถนํา
สมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แต่วันทําการถัดจากวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้ือเอารายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการทีถ่กูตอ้ง 

- หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวม 
สําหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) กําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมหรอื
เอกสารอืน่ใด เป็นหลักฐานแสดงสทิธไิด ้หากผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผูถ้อื
หน่วยลงทนุยังสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้
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- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
สําหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิท
จัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรหนว่ยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไดชํ้าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

- อืน่ๆ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่เป็นหลักฐาน
ยนืยันการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรูปแบบเอกสารแสดงสทิธ ิและหรอืเงือ่นไข และระยะเวลาสง่มอบ
เอกสารแสดงสทิธใิหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งองิต่อบรษัิท
จัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

โครงการจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่เพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ 

16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดชําระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้บรษัิท
จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี้ ดังนี ้ 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันที่
บรษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้ 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ มา
รวมคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทาํไดโ้ดยคํานงึถงึ
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ตกลงรับ
ชําระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และใน
กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิสํารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีด
เกีย่วกับการเฉลี่ยเงนิคืนไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บรษัิทจัดการไดเ้ฉลี่ยเงนิคืน เวน้แต่สํานักงาน 
ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามวรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ไมคุ่ม้กับ
ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดัิงกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงนิคนื
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้จนครบถว้นและปรากฏว่าเงนิได ้
สทุธนัิน้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้
16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดรั้บชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือ
สทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจดัการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมติ
พเิศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับชําระ
หนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้  
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมโดยจะ
กําหนดราคาทรัพยส์นินั้นเพื่อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่สามาคมบรษัิทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุรวมก็ได ้ 
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(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกลา่ว  
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้ 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการดําเนนิการดังกล่าว 
บรษัิทจัดการไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะชําระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาทีก่ําหนด เทา่นัน้  

17. การจดัทําทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนษิฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจํากัดสทิธใิดๆ แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดดํ้าเนนิการตามอํานาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไม่เป็นผู ้
ลงทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ําหนด ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ดังนี้ 
1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้
กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ  

18. ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ 
หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการ
ไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่
กรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผูิถ้อื
หน่วยลงทุนที่กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่กําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ท่ากัน ตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวน
หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแต่
ละชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี 
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20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระสําคัญทีเ่ป็นไปตามและไมข่ัดหรอืแยง้กับ
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพัน
สว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ัญญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรือ่งที่
กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่
ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ขอ้กําหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใดๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและ
ผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ําการและเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจําเป็นใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการสง่รายงานประจําปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ
รวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้ 

22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 
(1) เมือ่จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันทําการใดๆ  
(2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวันทําการใด และ
บรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(4) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาหา้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกันคดิเป็นจํานวนเกนิกว่าสองในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
ความใน (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทนุทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าการเลกิกองทนุรวมจะ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งอย่างเพยีงพอ และผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
ความใน (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี้  
(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ  
(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ  
(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
(ง) กองทนุรวมดัชนี  
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(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ  
(5) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 22.2 อันเนื่องมาจากจํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงตาม (1) หรอื
มกีารขายคนืหน่วยลงทนุตาม (3) หรอื (4) หรอืปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าจะมกีาร
ขายคนืเกนิกวา่จํานวนทีก่ําหนดและการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  
(6) เมือ่สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
แกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน  
(7) เมือ่การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมเป็นอันสิน้สดุลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยการจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป
และเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ทําสัญญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล  
(8) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุ หากปรากฎเหตดัุงตอ่ไปนี้  
(8.1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมทีข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมาย
วา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(8.2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปตามทีก่ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอื
ชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
(8.3) ในกรณีทเีป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอ้เท็จจรงิว่ามผูีถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ ้
ลงทนุประเภทสถาบันตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  
(9) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ และหรอืกรณีกองทนุมขีนาดกองทนุลดลงเหลอืนอ้ยจนไมเ่หมาะสมกับคา่ใชจ้่ายใน
การบรหิารกองทนุตอ่ไป และบรษัิทจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ เพือ่เลกิกองทนุเปิดดังกลา่ว  
(1) ยตุกิารรับคําสั่งซือ้และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) 
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทํา
การทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) 
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทนุดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) เพือ่รวบรวมเงนิ
เทา่ทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ
(4) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏ
กรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุนัน้  
เมือ่ไดดํ้าเนนิการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการดําเนนิการ ตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารชําระบัญชขีองกองทนุรวม 
ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 ลา้น
บาทในวันทําการใด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนนัน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม (1) ถงึ (4) และหากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
คงเหลืออยู่จากการดําเนินการ ตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทนุรวม 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน ก่อนวันเลกิกองทุนเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันทําการ  
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเรือ่งดังกล่าวก่อนวันเลกิกองทุนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ เชน่ ประกาศบนเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ หรือตดิประกาศ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ และ  
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญา
ใชเ้งนิทีม่กีําหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม  

23. การชําระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

เมือ่เลกิโครงการแลว้บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผูีช้ําระบัญชทีีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือ่ดําเนนิการคดิคํานวณ รวบรวมทรัพยส์นิ 
จัดทําบัญช ีจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุน ชําระภาระหนี้สนิและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุน รวมทัง้ทําการอย่างอืน่ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ชําระบัญชี
ของกองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดสําหรับคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนใน
การชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทุนและผูชํ้าระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยู ่ 
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เมื่อไดชํ้าระบัญชเีสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูชํ้าระบัญชจีะทําการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชํ้าระบัญชจีะโอน
ทรัพยส์นิคงคา้งใดๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลังการจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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