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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

 กองทนุรวมผสม ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน มลัีกษณะเป็นกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน 

 นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดย
เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 65 แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้นี้ การนับสัดสว่นการลงทุนในหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  
ไมร่วมถงึการลงทนุในหุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยดั์งกลา่ว 

สว่นทีเ่หลอื จะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ เงนิฝาก ทรัพยส์นิทางเลอืก และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอืน่ใด ตลอดจน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

อืน่ๆ 
 กองทนุจะไมล่งทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) และตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 20 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยการลงทนุในหน่วยลงทนุซึง่อยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการดังกล่าวตอ้งอยูภ่ายใต ้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทนุ ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทัง้นี ้กองทนุปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่น
ภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกันอกี (Cascade Investment) อนึง่ กรณีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. มี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎเกณฑเ์กีย่วกับการลงทุนในกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธแิกไ้ขรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว 

ในการคํานวณสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจําหน่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วันทํา
การ โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ 

 กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผูล้งทุนตอ้งถือหน่วยลงทุนไวต้่อเนื่องตามหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และหรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดทัง้ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการขายคนื  
มมีูลค่าสงูกว่ามูลคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการซือ้กองทนุ และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากปฏบัิตติามเงือ่นไขการลงทนุ 
ทัง้นี้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูล้งทนุควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมและคูม่อืการลงทนุใหเ้ขา้ใจกอ่นลงทนุ 

นอกจากนี้ ผูล้งทนุมโีอกาสไดรั้บเงนิปันผล เมือ่กองทนุมกีําไรสะสมและจะตอ้งไมท่าํใหก้องทนุมผีลขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ โดยบรษัิทจดัการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลตามหลักเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 
(1)  จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รับทีไ่ดรั้บจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 
(2)  จ่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของกําไรสะสมดังกลา่ว หรอืกําไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ แลว้แตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาไม่จ่ายเงนิปันผลในงวดนัน้ๆ หากพจิารณาแลว้เห็นว่าไม่คุม้กับค่าใชจ้่ายในการดําเนินการ
จ่ายเงนิปันผล แตจ่ะยกยอดผลรวมไปในงวดบัญชถีัดไป เพือ่เป็นการประหยัดคา่ใชจ้่ายในการจ่ายเงนิปันผล 
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1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

  จํานวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กบั 5,000 ลา้นบาท  

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

 กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 พฤษภาคม ของทกุปี 

1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

การเปลีย่นแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนของ ThaiBMA Government Bond Index อาจทําใหเ้กดิความ 
ผันผวนของราคาหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุได ้และปัจจัยอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่
 ความตอ่เนื่องของการฟ้ืนตัวของเศรษกจิโลก 
 การเคลือ่นยา้ยของ Fund Flow 
 นโยบายการเงนิ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

1.8 การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได ้
ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของ

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

 อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่
บริษัทจัดการรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดํารง
เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระทําได ้
ไมเ่กนิ 3 วันทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนนิการเพือ่เลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสจุรติและ
สมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอ่ไปนี้ และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกันคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่กีําหนดระยะเวลาการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลา
เดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมี
สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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1.10 ช่องทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

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

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

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

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

 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

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

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม มีความเสีย่งและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกดิขึน้และ 
มนัียสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย ไดดั้งตอ่ไปนี ้

1. ความเสีย่งจากการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)  

คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นปัจจัยหลักทีม่ีผลต่อการดําเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสาร ซึง่จะมผีลต่อความสามารถในการทํา
กําไร รวมถงึความสามารถในการชําระเงนิตน้และดอกเบี้ยไดเ้ต็มจํานวนหรอืตามเวลาทีก่ําหนดของบรษัิทผูอ้อกตราสาร บรษัิทจัดการมี
แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยจะตดิตามการดําเนนิงานและคุณภาพการบรหิารงานของผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลกระทบ
จากปัจจัยเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อสถานะบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ จะทําใหบ้รษัิทจัดการสามารถประเมนิศักยภาพ และการสรา้งกําไรของ
บรษัิทผูอ้อกตราสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  

 คือ ความเสีย่งที่เกดิจากราคาตราสารเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ 
สภาวะเศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมอืง สังคม ภาวะตลาดทนุและตลาดเงนิ การคาดการณ์ของนักลงทุนฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน
ของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ บริษัทจัดการมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุน
เปลีย่นแปลง โดยกรณีตราสารทนุ บรษัิทจัดการจะมกีารวเิคราะหแ์ละทบทวนอยูเ่ป็นประจํา ทัง้ในรูปแบบ Top Down Approach และแบบ 
Bottom Up Approach เพือ่ใหผ้ลของการวเิคราะหท์ีไ่ดม้คีวามครอบคลุมรอบดา้น อกีทัง้บรษัิทจัดการไดนํ้าระบบบรหิารความเสีย่งโดยใช ้
เทคนคิ Value at Risk (VaR) มาใชเ้พือ่เป็นการควบคมุความเสีย่งของตราสารทีล่งทนุใหอ้ยูใ่นกรอบทีย่อมรับได ้

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk)  

 คอื ความเสีย่งทีก่องทุนไม่สามารถขายตราสารได ้หรอืขายได ้แต่ไม่อาจขายไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การ
คัดเลอืกหลักทรัพย ์รวมทัง้การกระจายความเสีย่งในการลงทุนในสัดสว่นทีเ่หมาะสมจะชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของตราสารที่
กองทนุลงทนุได ้

4. ความเสีย่งจากความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)  

 ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ อาจมีความเสีย่งจากความน่าเชือ่ถือของผูอ้อกตราสาร อันเนื่องมาจากผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคืน 
เงนิตน้และดอกเบีย้ไดต้ามกําหนดเวลา สง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บชําระค่าดอกเบีย้และเงนิตน้ตามทีค่าดหวังตัง้แต่ตน้ ความเสีย่งดังกล่าว
สามารถลดไดโ้ดยพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผูอ้อกมีคุณภาพดทีัง้ในดา้นความน่าเชือ่ถือ ความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อก 
ตราสาร และมฐีานะการเงนิทีม่ั่นคง หรอืพจิารณาลงทนุในตราสารหนี้ของบรษัิทเอกชนทีผ่่านการวเิคราะหค์วามสามารถในการชําระหนี้ของ
ผูอ้อกตราสารหนี้ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละตดิตามทศิทางอัตราดอกเบีย้ และสภาพคลอ่งของตราสารหนี้ เพือ่คัดเลอืกตราสารหนี้ทีจ่ะลงทุนใน
จังหวะเวลาทีเ่หมาะสม ใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ และลดความเสีย่งใหต่ํ้าทีส่ดุ 

5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  

 ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพราะทศิทางอัตราดอกเบี้ยจะมี
ความสัมพันธก์ับราคาตลาดของตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุน โดยในการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะตอ้งนําราคาตลาด
ของตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนมาคํานวณในแต่ละวันทีต่อ้งคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน หากดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้จะทําใหร้าคา
ตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทนุมรีาคาตลาดลดลง ซึง่จะทําใหมู้ลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนต่ําลงตามราคาตลาด และหากอัตราดอกเบีย้ใน
ตลาดลดลง จะทําใหร้าคาตราสารหนี้ทีก่องทนุลงทนุมรีาคาตลาดสงูขึน้ซึง่จะทําใหมู้ลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนสงูขึน้ตามราคาตลาด 
ทัง้ทีก่องทนุยังไมไ่ดข้ายตราสารหนี้นัน้เพือ่ใหเ้กดิการขาดทนุหรอืกําไรแตป่ระการใด 

6. ความเสีย่งจากการลงทนุตอ่ (Reinvestment Risk)  

 เนื่องจากผูอ้อกหุน้กูอ้าจใชส้ทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นกําหนด ในกรณีทีอ่ัตราดอกเบีย้ในตลาดลดลงจนทําใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถระดมทนุใหม่ใน
ตน้ทนุทีต่ํ่าลงได ้สง่ผลใหก้องทนุไดรั้บชําระคนืเงนิกอ่นกําหนดและจะตอ้งลงทนุในหลักทรัพยท์ีไ่ดผ้ลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอือย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจําเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร
ภายใตเ้งื่อนไขขอ้จํากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน  
โดยการใชเ้ครือ่งมอืชนดิหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขทีใ่ชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ 
หากในวันนัน้กองทนุรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ 

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืดังกลา่ว ดังนี้ 

3.1 การกําหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

โดยในระยะแรกบรษัิทจัดการไดจ้ัดใหก้องทนุรวมมกีารใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี้ 

การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) 

บรษัิทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพือ่สะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ (transaction 
costs) ของกองทุนรวม เมือ่กองทุนรวมมคํีาสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกนิระดับทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด (swing threshold) ทัง้นี้ การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึปัจจยัอา้งองิ (swing factor) 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษัิทจัดการจะใชว้ธิ ีPartial Swing Pricing โดยกําหนดอัตรา Swing Factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
2. Swing Factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ให ้
สามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุน
และคา่ใชจ้่ายจากการซือ้หรอืขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) ในกรณีตา่งๆ เชน่ bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ ภาวะสภาพคลอ่งของตลาดในการซือ้ขายทรัพยส์นิทีล่ดลงจาก
ปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการทําธุรกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคล่องรองรับ
ธรุกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถ
ทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก ่พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ เป็นตน้ 

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

ขอ้สงวนสทิธ ิ
1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้  
2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Swing Factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่

เกนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนทีชํ่าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช ้

เครือ่งมอื Swing Pricing และบรษัิทจัดการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการดําเนนิการใดๆ 
ทีไ่ดดํ้าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวันทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีชํ่าระดว้ยเช็คที่
เรยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
1. บรษัิทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันทําการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า Swing Threshold ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
(switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดยขึน้อยูก่ับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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3.2 การกําหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัในการรบัคําส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 

บรษัิทจัดการสามารถกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกเกนิกว่าระดับปรมิาณ
ทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไว ้แจง้ความประสงคล์ว่งหนา้ตามระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไวก้อ่นวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการ
ขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกมลูคา่เกนิกวา่รอ้ยละ 3.00 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิจะตอ้งแจง้บรษัิทจัดการล่วงหนา้ตามระยะเวลาที่บรษัิทจัดการกําหนด โดยเป็นเวลาสงูสุดไม่
เกนิ 5 วันทําการ 

2. บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice Period ร่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice Period และมเีหตทุีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบัิตกิับคําสั่ง

ทีไ่ดจ้าก Notice Period นัน้เชน่เดยีวกับคําสั่งที่ไดต้ามปกตใินวันทีท่ํารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้
Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, 
Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลด Notice Period ไดต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิ 
Notice Period สงูสดุทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
1. บรษัิทจัดการอาจกําหนด Notice Period ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บรษัิทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขาย
ทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือปัจจัยอื่นๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ใหส้ามารถ
ดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

3.2.2 การกําหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 

บรษัิทจัดการสามารถกําหนดเพดานการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในแตล่ะวันของกองทุนรวม ทัง้นี้ 
หากบรษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกเกนิจาก Redemption Gate ทีก่ําหนด บรษัิท
จัดการจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายตามสัดสว่นเทยีบกับ Redemption Gate ดังกลา่ว 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษัิทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน้ต่ํา ไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ตาม

รายละเอยีดวธิกีารคํานวณทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
2. บรษัิทจัดการจะกําหนด Gate Period สงูสดุไม่เกนิ 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอยีดวธิกีารคํานวณทีบ่รษัิท

จัดการกําหนด  
3. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกลา่ว Redemption 

Gate จะใชเ้ฉพาะวันทําการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธทิัง้หมดของกองทนุ มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate Threshold ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยที ่มูลค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนสทุธขิองกองทนุ คํานวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
(switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out)  

4. บรษัิทจัดการจะพจิารณากําหนดวธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสว่น (pro-
rata basis) ของคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  

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

6. คําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ
จัดลําดับกอ่น-หลังของคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกจากผูส้ง่คําสั่งดังกล่าว เมือ่จัดทําระบบ
รองรับแลว้เสร็จ โดยจะแจง้หรือประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน
สว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
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7.  บรษัิทจัดการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่
จะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

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

คลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
1.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate Threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่

ต่ํากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ําทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
2.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
3.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ 

Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ําหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณายกเลกิคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่กูยกเลกิคําสั่งโดยไมช่กัชา้  

4.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวันทําการนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
1.  บรษัิทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2.  บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่สถานการณ์อาจจะ

ไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate Threshold ได ้โดยพจิารณา
ปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะ
ปกต ิสภาพคล่องของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกับปรมิาณการไถ่ถอน
ของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผิดปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว ้หรือปัจจัยอื่นๆ ที่
นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจดัการ เป็นตน้ 

3.  หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

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

3.4 การกําหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน
การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 5 วันทําการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  
(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

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

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 
1. ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
2. มเีหตกุารณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 
3. มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4. คําเตอืน 

 กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนั้น 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายการลงทนุทีเ่ปิดให ้
มกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุของทัง้กองทนุตน้ทาง
และกองทนุปลายทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th  

 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยินยอมใหส้ิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและ
ดําเนนิการตา่งๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเทา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏบัิตติามพันธ
สัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่
กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

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

 กองทุนรวมอาจ/จะมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ี่ 
www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทนุในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทุนกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธ ิ    

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจํากัดสทิธใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

 สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพือ่การออม ผูถ้ือหน่วยลงทุนจงึไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป
จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้

 สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะไมนั่บคะแนน
เสยีงของบคุคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอยา่งอืน่ หรอือนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้ หรอืผ่อนผันใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

 สทิธอิอกเสยีงในการลงมต ิกรณีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) มใิห ้
กองทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณีทีก่องทนุปลายทางไมส่ามารถดําเนนิการเพือ่ขอมตไิด ้เนื่องจากตดิ
ขอ้จํากัดหา้มมใิหก้องทุนตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
หากไดรั้บมตเิกนิกึง่หนึง่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในสว่นทีเ่หลอื 

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

 กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การออม จงึไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

 กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต กําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนใชเ้อกสารหนา้ที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็น
หลักฐานแสดงสทิธไิด ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผูถ้อืหน่วย
ลงทนุยังสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

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

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้
สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
 สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์0-2263-6000 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

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

5.7 ภูมลํิาเนาเพือ่การวางทรพัย ์สําหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลํิาเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

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

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

จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
ณ วันที ่30 มถินุายน 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 102 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 734,156.96 ลา้นบาท  

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

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

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวสญุาณ ีภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 

5. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 

6. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

รายชือ่กรรมการอสิระ 

- ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

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

รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี้ 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 
2. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ 13. นายปัญญพัฒน ์ประคณุหังสติ 
3. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์
4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ
5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 
6. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน์ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์
7. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์
8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์
9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์
10. นางสาวเสาวลักษณ ์วศิววกิรานต ์ 21. นางสาวเศรณี นาคธน 
11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์  

6.3 รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุนประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว  

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 
ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   
Georgia State University, USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

- EVP SSEC Asset Management 
Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ํานวยการ  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  
บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการ 
ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์ทพิยเทอดธนา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุ
มปีระสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาด และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และ
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing Director  
บลจ.บัวหลวง 

- ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจัดการกองทนุ  
บลจ.ทหารไทย  

- ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ ผูจั้ดการกองทนุ 
บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจั้ดการกองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.หลักทรัพยเ์อกธํารง 

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

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 
ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรตัน ์ - ปรญิญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Manging Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูอ้ํานวยการ  
บลจ.ไทยพาณชิย ์ 

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

- Trader บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์ 
- Credit Officer  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
- Dealer บมจ.เงนิทนุนวธนกจิ 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุ
มปีระสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหนี้  
ตราสารทนุ และสนิทรัพยท์างเลอืกทัง้
ในและตา่งประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการวเิคราะห ์ตัดสนิใจลงทนุ 
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

5. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการ กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

6. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

7. นายเจฟ สุธโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 
U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle Office 
Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 
JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพย ์ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

9. นางสาวศริารตัน ์อรุณจติต ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จัิยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

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

- ปรญิญาตร ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- Assistant Vice President   
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

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

- ปรญิญาตร ี 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President   
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ
ของทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

12. นายชชัวาล สมิะธมันนัท ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
University of Reading, UK 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Manager   
บลจ. บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 
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6.4 รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน ์ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 
 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท0์-2635-1700 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท ์0-2657-7000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 
 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 
 บรษัิทหลักทรัพย ์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 ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท ์0-2470-3200-2  

 นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

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

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

 ขอ้กําหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับ
ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

 บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

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

 ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืสง่
คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้
ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้
ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผูส้นใจทีจ่ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ คูม่อืการลงทนุ และ
เอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุนจะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทุนหรอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีคู่มอืการลงทุนซึง่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณี บคุคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) กรณี นติบิคุคล 

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

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1. บรษิทัจดัการ 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ คูม่อืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใบคําขอเปิด
บัญชกีองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และคําสั่ง
ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ  

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ คู่มอืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก
บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชีเงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ 
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถ
ตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และนําสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุน
เปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก  
“คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

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

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

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ้ขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  



 

 16 กองทุนผสมบวัหลวง 70/30 เพือ่การออม | BM70SSF 
 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่ง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไมหั่กบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการ
ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทย
พาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอให ้
หักบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คํา
ขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คืนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
บริษัทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้ เมื่อธนาคารเจา้ของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท
จัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพื่อขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นประจําตามวันที่ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้
คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
เงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรือ “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะ
ใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
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การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ้ขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่ง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile 
Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

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

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

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวงไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทนุจะตอ้งระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอ
ใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร 
หรอือืน่ๆ ไดท้ี ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํา
กว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการ
สั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตาม
จํานวนที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ หากเงนิในบัญชีไม่
เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ 
ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
อนึง่ ในการชําระคา่หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุอืน่เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 
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ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไมไ่ด ้คําสั่งซือ้
หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และบรษัิท
จัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บรษัิทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอน
การทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากวา่
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนี้ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ําระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปใน 
ภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิี
อืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุผสมบวัหลวง 70/30 เพือ่การออม” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้น
อนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
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ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าว
ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

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

 อนึ่ง การชําระเงินดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตร
ดังกลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

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

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

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

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

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

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

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืจะนําเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

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

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

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

 อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว 
หรอืจากธนาคารที่ผูส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

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

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

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคาร
พาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่
ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอ
ใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามที่ธนาคาร
เจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ใหค้วาม
ยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

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

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

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

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

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน จะถูกหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

(ก) ผูส้ั่งซือ้จะถูกหักเงนิตามจํานวนที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่
เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผู ้
สั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติหรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่
สั่งซือ้ 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ดว้ย
บัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอื
จากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันทําการถัดจากวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
การชําระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ช่องทางและหรือวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เชน่  
E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีื่นใดในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  

ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผู ้
สั่งซือ้ โดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ี
ภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

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

บรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

(4)  ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอื
หน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้ 3 วันกอ่นการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงานใหญ่ หรอื
สํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

เง ือ่นไขอืน่ใด 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดท้ํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 
การลงทุนในกองทุนใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั่งซือ้มหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 
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วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการ
ซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไปไวแ้ลว้ 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนื
ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ดว้ยการนําเงินเขา้บัญช ี
เงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ีหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิม่เตมิในอนาคต  
สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัด
ใหม้หีรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งขาย 
หรอืแกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1.  บรษิทัจดัการ 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใน
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบจํุานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไว ้
เป็นหลักฐาน  

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใชบ้ริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร  
ที ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิง้ สามารถดําเนินการไดค้รั ้งละไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไม่ได ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 



 

 23 กองทุนผสมบวัหลวง 70/30 เพือ่การออม | BM70SSF 
 

บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

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

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ 
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ
ในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไม่เท่ากับจํานวนเงนิทีร่ะบุ
ในคําสั่งขายคนืก็ได ้ 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบรษัิทจัดการตามเงื่อนไข ขอ้จํากัด หรือสทิธใินการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืน 
หน่วยลงทนุ หรอืตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น 
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ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปนี ้

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

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวัน
ทําการซือ้ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอ
สับเปลีย่นหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. 
ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้
ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื  

(ข)  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนกองทุนให ้
ครบถว้น โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ และนําไปยืน่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเทา่นัน้ ทัง้นี้บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ ทีเ่หมาะสม  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทุนเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะ
ถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ)  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ฉ)  นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการของกองทุน
ปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุทีส่มบรูณ์ดังกลา่วแลว้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนขัน้ต่ําตาม
ขอ้กําหนดของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิรายการคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าว พรอ้มทัง้ไม่คืน
คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  

(2)  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุน 
การขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละ

ไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
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 อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเทา่นัน้ ทัง้นี้บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ข)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามที่กําหนด และเอกสารใบ
บันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทุนเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกวา่
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยู่
ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการคําขอสับเปลีย่นดังกลา่ว พรอ้มทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  

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

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การออมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทนุรวมเพือ่การออม
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

 กองทุนยังไม่เปิดใหบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ ก่อนเปิด
ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่
เหมาะสม 

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

ซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการที่กองทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ  
โดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่ว่าคําสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ หรอืหลาย
ชอ่งทางรวมกัน เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณา
แลว้เห็นวา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกล่าวมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมผีลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนัน้ ถอืหน่วยลงทุนมากกว่า 
รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุได ้ทัง้นี้ เพือ่ประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอื
ผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
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 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์

จากบคุคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้ก่กองทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอนั
เนือ่งมาจากการประกอบธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดย
ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) 
โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชขีองบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นติบิุคคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมาย
ที่มีขอ้กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึ
หนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  
(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มใน
ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา
และ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอื
ยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืดําเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี้  
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของ
สหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ใน
บัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึ
นําสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ปฏเิสธการดําเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการ
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1)  ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3)  ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีชํ่าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้

ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมี

การดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
การดําเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ่หลกีเลีย่งมใิห ้
บรษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทนุ
อาจตอ้งถกูหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท
จัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง
หน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 
อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS (ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1) ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทยมอีันดับความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 การลงทนุในตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS  
(ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย 

 การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market  

 การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

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

ไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความนา่เชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 
 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย (ไมร่วมสาขา
ในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
 ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร หรอืขายคนื 

ผูอ้อกตราสารได ้
 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
 Total SIP  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo     ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก่ ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แตไ่ม่รวมถงึ ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/  
ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยูใ่น regulated market และมอีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอื
ไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.9425 1.945 1.746 

 คา่ธรรมเนียมการจัดการ1 ไมเ่กนิ 1.605 1.605 1.605 

 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 0.0428 0.021 0.021 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 

 คา่ใชจ้่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ ์ ไมเ่กนิ 0.5350 0.214 0.051 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน  
คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.050 0.016 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.030 0.047 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี  
คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 0.030 0.047 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 2.9425 1.975 1.793 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.585 0.372 

1  กรณีทีก่องทนุ (กองทนุตน้ทาง) ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
การจัดการซ้ําซอ้นกับกองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 
100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทุน 900 ลา้นบาท ในอัตราที่กองทุนตน้ทางกําหนด และ (2) เงนิลงทุน  
100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุปลายทางกําหนด เป็นตน้ และรวมถงึกรณีทีก่องทนุปลายทางอาจลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบรษัิทจัดการ
อกีทอดหนึง่ บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วซํ้าซอ้นดว้ยเชน่กัน 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว
เป็นฐานในการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 กองทุนผสมบวัหลวง 70/30 เพือ่การออม | BM70SSF 
 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขาย1,2 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื1     

 ถอืครองนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00 
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

 ถอืครองมากกวา่ 1 ปี 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น     

 การสบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ ไมเ่รยีกเกบ็ 
 

ไมเ่รยีกเกบ็ 
 

ไมเ่รยีกเกบ็ 
 

ไมเ่รยีกเกบ็ 
 

 การสบัเปลีย่นกบับรษิทัจดัการอืน่3 - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- 

1 กรณีทีก่องทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซํ้าซอ้นกับ
กองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุนตน้ทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ และรวมถงึกรณีทีก่องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบรษัิท
จัดการอกีทอดหนึง่ บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วซํ้าซอ้นดว้ยเชน่กัน 

2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บไมเ่กนิ 1.00% โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3 กอ่นเปิดใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 

กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง และมกีารขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ 
 

หมายเหต ุค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ และเป็นภาระของกองทุน ทัง้นี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม
เท่ากับ 7% หากมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุและผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   1,929,513,016.50 100.16 

 หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์       

 ธุรกจิการเกษตร      

        บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
 

19,058,520.00 0.99 

    ธนาคาร      

        ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

13,236,300.00 0.69 

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

46,243,000.00 2.40 

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

47,863,200.00 2.48 

        ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
 

20,052,000.00 1.04 

        ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 
 

37,075,300.00 1.92 

    พาณิชย ์      

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

59,320,250.00 3.08 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

13,414,000.00 0.70 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

24,419,610.00 1.27 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 

3,873,375.00 0.20 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง      

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

9,105,810.00 0.47 

    วสัดกุอ่สรา้ง      

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

21,137,000.00 1.10 

    ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์      

        บรษัิท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 
 

2,392,300.00 0.12 

    พลงังานและสาธารณูปโภค      

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

29,121,400.00 1.51 

        บรษัิท บบีจีไีอ จํากัด (มหาชน) - 2,432,103.90 0.13 

        บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

9,289,500.00 0.48 

        บรษัิท บซีพีจี ีจํากัด (มหาชน) 
 

18,783,240.00 0.98 

        บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1,405,950.00 0.07 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 

16,073,400.00 0.83 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 
 

18,231,150.00 0.95 
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        บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

48,183,525.00 2.50 

        บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
 

26,865,750.00 1.39 

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

29,945,580.00 1.55 

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์      

        บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

27,227,190.00 1.41 

        บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

19,181,500.00 1.00 

        บรษัิท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จํากัด (มหาชน) 
 

10,609,750.00 0.55 

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

10,586,496.00 0.55 

    อาหารและเครือ่งดืม่      

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

8,054,800.00 0.42 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

26,338,075.00 1.37 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
 

21,581,000.00 1.12 

        บรษัิท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
 

19,738,000.00 1.02 

        บรษัิท อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จํากัด (มหาชน) 
 

2,924,580.00 0.15 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

10,858,360.00 0.56 

        บรษัิท น้ํามันพชืไทย จํากัด (มหาชน) 
 

9,935,250.00 0.52 

    การแพทย ์      

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 
 

16,662,240.00 0.86 

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

55,648,325.00 2.89 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) 
 

7,339,188.00 0.38 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 
 

31,660,300.00 1.64 

        บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

19,461,800.00 1.01 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
 

21,585,850.00 1.12 

        บรษัิท เจ มารท์ จํากัด (มหาชน) 
 

2,673,000.00 0.14 

        บรษัิท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

11,724,240.00 0.61 

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ      

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

46,850,700.00 2.43 

        บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

24,787,025.00 1.29 

    สือ่และสิง่พมิพ ์      

        บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

2,424,840.00 0.13 

        บรษัิท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด (มหาชน) 
 

13,194,948.00 0.68 

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

11,937,455.00 0.62 
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    บรรจุภณัฑ ์      

        บรษัิท เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน) 
 

28,272,850.00 1.47 

    ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      

        บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
 

10,783,875.00 0.56 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) 
 

4,792,480.00 0.25 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จํากัด (มหาชน) 
 

23,795,580.00 1.24 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 

20,200,200.00 1.05 

        บรษัิท ศภุาลัย จํากัด (มหาชน) 
 

10,251,000.00 0.53 

    การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ      

        บรษัิท ด ิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

5,339,214.00 0.28 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์      

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

90,912,150.00 4.72 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

29,236,080.00 1.52 

        บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1,747,980.00 0.09 

        บรษัิท พรมิา มารนี จํากัด (มหาชน) 
 

9,846,765.00 0.51 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ      

        บรษัิท เน็ตเบย ์จํากัด (มหาชน) 
 

5,005,850.00 0.26 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

16,785,630.00 0.87 

  ต ัว๋เงนิคลงั      

        กระทรวงการคลัง - 30,976,391.90 1.61 

  พนัธบตัร      

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 361,821,486.62 18.78 

        กระทรวงการคลัง - 31,304,778.39 1.63 

  หุน้กู ้      

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 8,767,788.02 0.46 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 46,351,644.18 2.41 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ - 12,873,659.22 0.67 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA - 40,468,940.55 2.10 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA- - 4,766,614.90 0.25 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื T1+ - 15,026,895.83 0.78 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+ - 42,972,673.75 2.23 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A - 23,791,119.48 1.24 
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        อันดับความน่าเชือ่ถอื A- - 29,834,692.47 1.55 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB+ - 992,731.95 0.05 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื - 1,941,117.49 0.10 

  เงนิฝากธนาคาร      

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha) - 5,002,410.96 0.26 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 18,177,275.79 0.94 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 46,965,965.10 2.44 

       

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   1,926,389,729.01 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   10.9888 
 
 

คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทย จัดทําขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน การคํานึงถงึบทบาทของ 
ผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการ
บรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
 

 
          

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 424.10 22.01 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 23.18 1.20 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 227.79 11.80 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ 
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ - - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝากทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 20/07/22 AAA 25,000,000.00 24,984,906.38 

2. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 12/10/22 AAA 6,000,000.00 5,991,485.52 

3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/35 AAA 1,000,000.00 825,002.36 

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

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

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/24 AAA 1,000,000.00 999,179.47 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/25 AAA 10,000,000.00 9,757,855.70 

8. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 2,000,000.00 2,015,675.48 

9. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/27 AAA 4,000,000.00 3,768,278.04 

10. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 4,000,000.00 4,127,902.88 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/05/24 AAA 1,000,000.00 1,001,041.65 

12. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/05/24 AAA 1,000,000.00 1,001,041.65 

13. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 55,000,000.00 54,999,330.15 

14. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 10,000,000.00 9,999,876.71 

15. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 20,000,000.00 19,996,055.57 

16. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/06/22 AAA 50,000,000.00 49,985,237.24 

17. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 5,000,000.00 4,997,543.07 

18. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 50,000,000.00 49,976,339.97 

19. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 10,000,000.00 9,994,583.76 

20. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/07/22 AAA 20,000,000.00 19,987,542.01 

21. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 25,000,000.00 24,979,877.85 

22. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 5,000,000.00 4,995,546.44 

23. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 10,000,000.00 9,991,958.25 

24. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/08/22 AAA 10,000,000.00 9,991,254.23 

25. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/08/22 AAA 20,000,000.00 19,979,932.48 

26. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/08/22 AAA 20,000,000.00 19,982,317.02 

27. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/09/22 AAA 50,000,000.00 49,962,008.57 

28. หุน้กู ้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- 17/09/26 AAA(tha) 5,000,000.00 4,767,976.90 

29. หุน้กู ้ บมจ. บรหิารสนิทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณชิย ์ 

- 05/11/25 A- 5,000,000.00 5,037,795.45 
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30. หุน้กู ้ บมจ. บรหิารสนิทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณชิย ์ 

- 02/12/26 A- 5,000,000.00 4,898,702.45 

31. หุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู - 27/01/25 A+ 5,000,000.00 4,921,502.83 

32. หุน้กู ้ บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ - 24/03/24 A 1,000,000.00 1,037,329.02 

33. หุน้กู ้ บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ - 24/03/25 A 1,000,000.00 974,065.53 

34. หุน้กู ้ บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ - 12/07/25 A 10,000,000.00 9,710,263.39 

35. หุน้กู ้ บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ - 24/03/28 A 1,000,000.00 926,537.32 

36. หุน้กู ้ บมจ. ซพี ีออลล ์ - 16/03/26 A+ 3,000,000.00 2,981,671.64 

37. หุน้กู ้ บมจ. ซพี ีออลล ์ - 16/03/28 A+ 5,000,000.00 4,962,971.25 

38. หุน้กู ้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร  - 12/04/24 A+ 2,000,000.00 2,044,410.98 

39. หุน้กู ้ บมจ. ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)  - 20/01/28 A+ 20,000,000.00 20,778,970.57 

40. หุน้กู ้ บมจ. จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  

- 16/06/25 A+ 1,000,000.00 1,052,535.25 

41. หุน้กู ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แหง่ประเทศไทย 

- 27/08/26 AAA 5,000,000.00 4,751,467.84 

42. หุน้กู ้ บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย)  

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

43. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 27/04/25 AAA(tha) 4,000,000.00 3,999,811.12 

44. หุน้กู ้ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซนิเนอรย์ี ่ 

- 08/11/26 AA+ 3,000,000.00 2,970,915.59 

45. หุน้กู ้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์ 

- 24/02/27 A- 5,000,000.00 4,900,154.65 

46. หุน้กู ้ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ - 01/10/24 AA- 5,000,000.00 4,766,614.90 

47. หุน้กู ้ บจ. บัตรกรุงศรอียธุยา - 11/09/24 AAA 5,000,000.00 4,937,124.23 

48. หุน้กู ้ บมจ. ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร  - 23/07/23 A 5,000,000.00 5,013,769.69 

49. หุน้กู ้ การไฟฟ้านครหลวง - 30/03/27 - 2,000,000.00 1,941,117.49 

50. หุน้กู ้ บจ. บรหิารสนิทรัพยพ์หลโยธนิ  บมจ. ธนาคาร 
ทหารไทยธนชาต 

26/08/22 T1+ 15,000,000.00 15,026,895.83 

51. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/26 AAA 5,000,000.00 4,828,036.47 

52. หุน้กู ้ บมจ. ปตท.  - 08/04/25 BBB+ 1,000,000.00 992,731.95 

53. หุน้กู ้ บมจ. ปตท.  - 06/08/28 AAA 15,000,000.00 14,134,186.96 

54. หุน้กู ้ บจ. ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารเงนิ - 05/04/27 AAA 1,000,000.00 975,169.34 

55. หุน้กู ้ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล  - 25/01/27 AA+ 10,000,000.00 9,902,743.63 

56. หุน้กู ้ บมจ. เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่  

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

57. หุน้กู ้ บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง  - 09/05/27 A 3,000,000.00 3,136,626.00 

58. หุน้กู ้ บมจ. เงนิตดิลอ้ - 28/04/24 A 3,000,000.00 2,992,528.53 
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59. หุน้กู ้ บจ. โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย)  

- 29/11/23 AAA 5,000,000.00 4,968,192.07 

60. หุน้กู ้ บจ. โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย)  

- 28/05/25 AAA 5,000,000.00 4,862,935.61 

61. หุน้กู ้ บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป  - 06/11/26 A+ 1,000,000.00 998,143.10 

62. หุน้กู ้ บมจ.ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป  - 19/01/27 A+ 5,000,000.00 5,232,468.13 

63. หุน้กู ้ บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - 23/09/24 AAA 5,000,000.00 4,897,113.47 

64. หุน้กู ้ บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - 26/04/25 AAA 2,000,000.00 1,997,418.19 

65. หุน้กู ้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  - 20/04/24 AA 10,000,000.00 9,873,274.79 

66. หุน้กู ้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  - 11/06/25 AA 10,000,000.00 9,978,564.92 

67. หุน้กู ้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  - 11/06/26 AA 5,000,000.00 4,990,938.99 

68. หุน้กู ้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  - 19/09/28 AA 15,000,000.00 15,626,161.85 

69. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/23 AAA(tha) 5,000,000.00 5,002,410.96 

70. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 2,401,820.00 

71. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 0.23 

72. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 44,564,144.87 

73. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 18,177,275.79 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

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

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุมคีวามสามารถ
สงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนี้ไดต้ามกําหนด 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 เพือ่จําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
 อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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การเปลีย่นแปลงเกณฑว์ดัผลการดําเนนิงาน 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

เดมิ แกไ้ข เหตผุล 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 70.00% 

2. ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 
Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 30.00% 

1. อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนินอ้ย
กวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธ.พาณชิยข์นาด
ใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย 
และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี สัดสว่น 
3.00% 

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะ
สัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 
7.50% 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 
Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 15.00% 

4. ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีันดับความ
น่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดับ A- ขึน้
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
สัดสว่น 4.50% 

5. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 70.00% 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง
ในการบรหิารกองทนุภายใต ้
กรอบนโยบายการลงทนุ  
และสอดคลอ้งกับประกาศ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
โดยมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่
1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 1 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

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

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


