กองทุนเปดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม
Bualuang Sustainable Investing Portfolio Super Savings Fund

B-SIPSSF

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพื่อการออม
Bualuang Sustainable Investing Portfolio Super Savings Fund
(B-SIPSSF)
จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่

มูลค่าโครงการ
จํานวนหน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ

5,000 ล้านบาท
500 ล้านหน่วย
10 บาท

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
คําจํากัดความ / คํานิ ยาม
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้
จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
8. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
9. การชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
11. การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน ไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสั ่ง
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
13. เงือ่ นไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
14. การจ่ายเงินปั นผล
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
16. วิธกี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
17. ชื่อผูเ้ กีย่ วข้อง
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
20. ข้อกําหนดอื่นๆ
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูส้ อบบัญชี
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูจ้ ดั จําหน่าย
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)
ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง)
ทีป่ รึกษา
ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)
คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กําหนดเวลา วิธกี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
วิธกี ารชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
วิธกี ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
การเลิกกองทุนรวม
การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
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คําศัพท์

คําอธิ บายศัพท์

กลุ่มกิ จการ

บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส่ี ภาวิชาชีพกําหนดเกีย่ วกับการ
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุน หรือกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพื่อการออม

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกันนี้

กองทุนรวมเพือ่ การออม

กองทุนรวมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้ งทุนซึ่งจัดตัง้ ขึน้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทุนหลัก

กองทุนรวมทีก่ องทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพื่อการออม นําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

กองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุนที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

กองทุนexchange traded fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ
ซึง่ ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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กองทุน private equity

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตัง้ ขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีก่ ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่
ไม่ถอื เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่2 รายขึน้ ไป ทัง้ นี้ ต้อง
มิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือ
การสนับสนุนทางการเงินทีก่ ่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึง่ หุน้ ของกิจการนัน้ ใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุง
การดําเนินงานหรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงการมีบทบาท
ต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

กองทุน property

กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

การชดเชยราคา

การเพิ่ม หรือลดจํานวนหน่ วยลงทุน ของผู้ซ้ือ หรือ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน ที่มีราคา
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจํานวนหน่ วย
ลงทุน
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การลดความเสี่ยง

การลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์ สินที่ต้ องการลด
ความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิ จการ

บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซ้อื ขายใน
ศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชนจํากัด

แก้ไขราคาย้อนหลัง

แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คําเสนอซือ้

คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัวไปที
่
่ผู้ทําคําเสนอซื้อต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี าร ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํา
กิจการ

โครงการ

โครงการจัดการกองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพื่อการออม

เงิ นกองทุน

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ดังนี้
1. ในกรณี ท่ีเ ป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ หมายถึง เงิน กองทุ น สําหรับ ธนาคารพาณิชย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III
2. ในกรณีท่เี ป็ นสถาบันการเงินต่างประเทศ หมายถึง เงินกองทุนสําหรับสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีม่ กี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III
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เงิ นฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงิ นฝาก

ทรัพย์สนิ ดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอ่ี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงิ นฝากอิ สลาม

ข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามหลักชาริอะห์ (Shariah) และมีลกั ษณะทีเ่ ทียบเคียงได้กบั เงินฝาก
โดยคู่ส ัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝ ากสามารถเรีย กคืน เงิน ต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ

ดัชนี กลุ่มสิ นค้าโภคภัณฑ์

ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนี เงิ นเฟ้ อ

ดัชนีทจ่ี ดั ทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

ตราสารทางการเงินทีม่ เี งือ่ นไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารทีม่ รี ปู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ ฐั บาลต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าํ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีอ่ อกโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3. พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน

ตราสาร Basel III

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ทีม่ กี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)
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ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที่จดั ให้มขี น้ึ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคําเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซื้อหลายรายและผูเ้ สนอ
ขายหลายราย
2. มีก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ห รือ จัด ให้มีร ะบบ ซึ่ง กํ า หนดเกี่ย วกับ วิธีก ารในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัด การซื้อ ขายเป็ น ประการอื่ น และผู้เ สนอซื้อ เสนอขายยิน ยอมที่จ ะผู ก พัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษทั จดทะเบียน

บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุ ญาตให้ทําการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั จัดการ หรือ บลจ.

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึง่ กําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที6่ )

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน

ผู้มีภาระผูกพัน

ผูท้ ม่ี ภี าระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ ประกัน แล้วแต่กรณี

ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ

ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนมอบหมายให้ทาํ หน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุน
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มติ พิเศษ

มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีข่ องจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติ เสียงข้างมาก

มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มูลค่าหน่ วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เมื่อสิ้น
วันทําการทีค่ าํ นวณ

ราคาขายหน่ วยลงทุน

ราคาขายหน่ วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนัน้
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ าํ นวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทําการซื้อขายนัน้
หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วงเงิ นลงทุน
วงเงิ นรับอนุญาต

วงเงินทีส่ ํานักงาน ก.ล.ต. และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหน่ วยงานทีม่ ี
อํานาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนโดยบริษทั จัดการ สามารถ
นําไปลงทุนในต่างประเทศได้

วันทําการ

วันทําการตามปกติของบริษทั จัดการ

วันทําการซื้อขาย

วันทําการขายหน่ วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามทีก่ ําหนดในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี

วันทําการซื้อขายของกองทุน

วันทําการตามปกติของบริษทั จัดการ และวันทําการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ซ่งึ เปิ ดตรงกัน หรือวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกําหนด

ศุกกู

ตราสารทางการเงิน ที่มีล ัก ษณะผลตอบแทนและความเสี่ย งเทีย บเคีย งได้กับ
ตราสารหนี้ทวไป
ั ่ และเป็ นไปตาม หลักชาริอะห์
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ศูนย์ซื้อขาย derivatives

ศูนย์ซ้อื ขายดังนี้
1. ศูนย์ซ้อื ขาย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซ้อื ขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รบั การยอมรับจากสํานักงาน

สมาคม

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ และจดทะเบียนกับ
สํานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการลงทุน

สํานักงาน หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพือ่ การออม

หน่ วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่ วยลงทุนของกองทุน รวมที่อ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํ า กับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่ วย infra

หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น โครงสร้ า งพื้น ฐานที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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หน่ วย private equity

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้
ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่
ไม่ถอื เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตัง้ แต่ 2 รายขึ้นไป ทัง้ นี้
ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือ
การสนับสนุ นทางการเงินทีก่ ่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนัน้
ในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การดําเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงการมี
บทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

หน่ วย property

หน่ วยของกองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสัน้

หุน้ กูท้ ม่ี กี ําหนดเวลาชําระหนี้ไม่เกิน270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกหุน้ กู้
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benchmark

ตัวชี้ว ัดของกองทุ น ซึ่งเป็ นดัชนี หรือองค์ ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่ อย่ า ง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

CIS operator

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าํ หน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุนCIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ่สู ญ
ั ญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน เว้นแต่ทก่ี ําหนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2558

credit derivatives

derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน ที่
ได้ ร ับ การประกันความเสี่ยงจากคู่ ส ัญญาฝ่ ายหนึ่ งไปยังคู่ ส ัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชําระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สนิ ที่
ได้รบั การประกันความเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมี
ภาระผูกพันดังกล่าว

credit event

เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความสามารถในการชําระหนี้ตามทีร่ ะบุในข้อตกลงของตราสาร
หรือสัญญา

credit rating

อันดับความน่ าเชื่อถือที่จ ัดทําโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

ความเสีย่ งด้าน FX

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying
ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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derivatives on organized
exchange

derivatives ทีซ่ ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ในการคํานวณมูล ค่า
ของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

foreign REIT

กองทรัส ต์ ห รื อ กองอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ท่ี จ ัด ตั ง้ ขึ้น ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื่นใด

FX

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ํ า โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล
ยูนนาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนํ าอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ
ผูค้ ้าํ ประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทําcredit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

national scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
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net exposure

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้
กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของderivatives

obligation

ประเภทและลัก ษณะของทรัพ ย์ สิน ที่ข้อ ตกลงตามcredit derivatives อ้ า งอิ ง ถึ ง
(obligation category & obligation characteristics)

options

สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

derivatives ซึง่ ซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขาย derivatives

portfolio duration

อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึง่ ได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามประเภททรัพย์สนิ

regulated market

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขาย
ตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลาง
ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน (repurchase agreement)

reverse repo

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

share warrants

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา

SIP

Specific Investment Products

SN

ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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sovereign rating

อันดับความน่ าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็ น
การประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บริษทั หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่ อ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

underlying

สินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

World Federation of Exchanges
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน
ชื่อบริษทั จัดการ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

ที่อยูบ่ ริษทั จัดการ :

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพื่อการออม

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :

Bualuang Sustainable Investing Portfolio Super Savings Fund

ชื่อย่อโครงการ :

B-SIPSSF

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน : วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีลกั ษณะพิเศษเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม โดยเน้นลงทุน
แบบมีความเสีย่ งในต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
และเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษทั จัดการเดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่ รอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ทีม่ นี โยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึน้ ไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษทั ทัวโลกที
่
ม่ สี ่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั ่งยืน (Sustainability) โดยคํานึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอนการ
ผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ
79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยผูจ้ ดั การกองทุนหลักสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม
1
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ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
อื่นๆ
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้ องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ท่ไี ม่ได้
จดทะเบียน (Unlisted Securities)
 กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs
ซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุ น หรือ ลงทุ น ไม่เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์หลัก ของกองทุ น หรือ มีผ ลการดํา เนิ นงานตกตํ่า อย่า งมีนั ย สําคัญหรือ
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดตํ่าลงมากอย่างมีนัยสําคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็ นต้น
และ/หรือในกรณีท่กี องทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนํ าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นใดทีม่ ี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดย
ไม่ชกั ช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund
of Funds) หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder
Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการ
เปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น
กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น
ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนได้ หากเกิดกรณีท่สี ภาวการณ์ไม่ปกติ โดยผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วน
การป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุน
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ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้จากเงิ นลงทุน
ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รบั กําไรจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่เพิม่ ขึ้น (Capital Gain) ในกรณีท่มี ูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันที่
ผูล้ งทุนทําการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันทีผ่ ลู้ งทุนทําการซื้อกองทุน และได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หากปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมและคู่มอื การลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีจาํ นวนเงิ นทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
A: จํานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจจะดําเนินการเพิม่ เงินทุนโครงการ
ภายหลังจดทะเบียน โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
Q: กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
A: กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนเพื่อการออมทีส่ ามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวน และ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศได้
เพื่อโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ต่อปี ในระดับทีส่ งู กว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผูล้ งทุนจึงควรตัง้ เป้ าหมาย
การลงทุนระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม ผูล้ งทุนต้องถือหน่ วยลงทุนไว้
ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อเงินลงทุน ได้แก่
 ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
 การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทและสกุลเงินทีน
่ ําไปลงทุนในกองทุนหลัก
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ภาวะอัตราเงินเฟ้ อ ค่าเงิน
 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของทัง้ ในและต่างประเทศ
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Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่
อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ไม่มกี ารประกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกสิ้นสุดวันที่
31 ตุลาคม 2565
Q: กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนิ นงานอย่างไร
A: ข้อมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน :

กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน (B-SIP)

วันจดทะเบียนกองทุน :

10 มีนาคม 2564

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการ
ของ Pictet Asset Management ตัง้ แต่ 2 กองทุ น ขึ้น ไป (กองทุ น ปลายทาง) โดย
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย
กองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษทั ทัวโลกที
่
ม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่าง
ยั ่งยืน (Sustainability) โดยคํานึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุก
ขัน้ ตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใด
กองทุน หนึ่ง โดยเฉลี่ย รอบปี บญ
ั ชีไม่เ กินร้อ ยละ 79 ของมูล ค่า ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนสามารถปรับเปลีย่ นสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึง Derivatives เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน และ/หรือเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/
หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
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ผู้จดั การกองทุน :

ดัช นี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ คํ า นวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ดัชนี ชี้วดั :

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในภูมิภาคเดียวหรือชนิ ดของสิ นทรัพย์เพียงชนิ ดเดียว (Concentration Risk)
เนื่องจากการลงทุนในภูมภิ าคหลักเพียงภูมภิ าคเดียว หรือชนิดของสินทรัพย์เพียงชนิดเดียวจะส่งผลให้ความ
ผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายความเสีย่ งไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ น
การลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)
การลงทุนในตราสารทุน จะมีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาดจะมี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน จึงมีความเสีย่ งทีห่ น่วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ น
การลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจําหน่ ายหลักทรัพย์ท่ลี งทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนทําการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคําสั ่งซื้อขาย เนื่องจาก
สภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่ งข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
กรณีสภาวะตลาดเกิดความผันผวนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และ
หรือ เงินฝาก หรือ หลักทรัพย์อื่นใดได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน และลดความ
เสี่ยงจากการรับชําระคืน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้
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4. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
ความเสี่ย งที่ม ูล ค่า ของหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส นิ ที่ก องทุน ไปลงทุน อาจเปลี่ย นแปลงเพิม่ ขึ้น หรือ ลดลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงความผันผวน
ของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market Risk)
เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มคี วามเสี่ยงสูงกว่าตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และมีขอ้ จํากัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
ลงทุนและการนําเงินกลับเข้าประเทศ การเข้าถึง/เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชําระราคา
และความไม่พร้อมของผูด้ ูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยงั มีความเสีย่ งต่างๆ เช่น สภาพคล่องตํ่า
ความผันผวนของตลาดหุ้นและค่าเงิน การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีและตลาด
หลักทรัพย์ทม่ี โี อกาสเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ความไม่ม ั ่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจาก
ภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝืด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้วยนโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้างในหลายประเทศ ทําให้ผู้จดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากความไม่แน่ นอนด้านเสถียรภาพของประเทศทีก่ องทุนลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทําให้การลงทุนพร้อมกันในหลายประเทศน่ าจะช่วยลด
ความผันผวนของการลงทุนลง
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) มีความ
เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ พิม่ ขึน้
หรือลดลงจะมีผลทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่กไ็ ด้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน
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มีแ นวโน้ ม อ่ อ นค่ า อย่ า งมีนั ย สํา คัญ และอาจมีต้น ทุ น สํา หรับ การทํา ธุ ร กรรมป้ อ งกัน ความเสี่ย ง โดยทํา ให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้การป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด และหากคาดการณ์ผดิ จะทําให้เสีย
โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
7. ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk)
ความเสีย่ งทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอ่นื ใด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จัด การจะพิจ ารณาเลือ กลงทุ น ในตราสารหนี้ / เงิน ฝากที่มีคุ ณ ภาพ โดยเงิน ฝาก/ ตราสารหนี้ ข อง
บริษัท เอกชนทัวไปจะต้
่
อ งได้ร ับการจัด อัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ อยู่ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุน ได้ (Investment
Grade) ขึน้ ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ทงั ้ เงินต้น
และดอกเบีย้ ในระดับตํ่า กองทุนจึงมีความเสีย่ งประเภทนี้ต่าํ
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging)
เท่านัน้ แต่ในบางกรณีตราสารอนุ พนั ธ์อาจทําให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิม่ ความผันผวนให้กองทุนได้
และในบางกรณี การใช้เ ครื่อ งมือ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งอาจป้ อ งกัน ความเสี่ย งไม่ไ ด้ท งั ้ หมด บริษัท จัด การจะ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ และข้อจํากัดการนํ าเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Country Risk
และ Repatriation Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายเศรษฐกิจ การเปลี่ย นแปลงทางการเมือ ง การออกมาตรการในภาวะที่เ กิด วิก ฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ
ทํา ให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอ่นื ๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตรงตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศทีเ่ ข้าลงทุน
อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564)
1. ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.3375
ไม่เกิน 0.0428
ไม่เกิน 0.0535
ไม่เกิน 1.2412
ไม่เกิ น 2.6750

รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ1
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์2
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ3
รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
1

2
3

% NAV
เรียกเก็บจริง
1.3375
0.0268
0.0535
0.0631
1.4809

กรณีท่กี องทุน B-SIP (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุ น
ปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด
และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามทีจ่ ่ายจริง

2. ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของกองทุน
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน1
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน3
» กรณี เป็ นกองทุนต้นทาง
» กรณี เป็ นกองทุนปลายทาง
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
1

2

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.00
ไม่ม ี
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

% มูลค่าซื้อขาย
เรียกเก็บจริง
1.002
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.00
50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

กรณีท่กี องทุน B-SIP (กองทุนต้นทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุน
ปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตราไม่เกิน 1.00% โดยบริษทั จัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) บริษทั จัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กบั กองทุนสํารองเลีย้ งชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
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3

(2) บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายทีเ่ รียกเก็บจริงสําหรับลูกค้าทีม่ กี ารลงทุนเท่ากับ
หรือมากกว่า 50 ล้านบาทต่อรายการ
(3) บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายทีเ่ รียกเก็บจริงสําหรับลูกค้าทีไ่ ม่เข้าข้อ (1) และข้อ (2)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิม่ เติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง
www.bblam.co.th และปิ ดประกาศทีส่ าํ นักงานของบริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น กรณี เ ป็ น กองทุ น ต้น ทาง ใช้ร าคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น กรณี เ ป็ น กองทุ น ปลายทาง ใช้ร าคาขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ง จะมี
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคํานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังสะสม

หมายเหตุ: วันจดทะเบียนกองทุน 10 มีนาคม 2564
แหล่งทีม่ า: Factsheet ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 (www.bblam.co.th)

Q: ความผันผวนของผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมนัน้ เป็ นอย่างไร
A: มาตรวัดความเสี่ยงของผลการดําเนิ นงาน

ตัง้ แต่จดั ตัง้
15.94%

กองทุนหลัก
แหล่งทีม่ า: Factsheet ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 (www.bblam.co.th)
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ข้อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มวี ิ ธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน คําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ทบ่ี ริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน สําหรับผูล้ งทุน
ทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ทัง้ นี้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษทั จัดการจะจัดให้มคี ่มู อื การ
ลงทุน ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) กรณีนิตบิ ุคคล
ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ง) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด (ถ้ามี)
ในกรณีท่ีผู้ส ั ่งซื้อตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุ นร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น
หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่ืนใด โดยจะถือเอาบุ คคลที่มีช่ือในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุ นคนใดคนหนึ่ งหรือมากกว่ าตามที่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333
และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์
0-2231-3777 และ 0-2618-1000
ั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8999
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
ั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 บริษท
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234
ั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
ั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ ที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9449
ั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษท
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000
ั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
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ั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
 บริษท

เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ ที่ 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
ั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2658-8889
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นทีอ่ าจแต่งตัง้ เพิม่ เติม
วิ ธีการขาย
1) ช่วงเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก (IPO)
ผูส้ นใจสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิ กายน 2564
ทีร่ าคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย
 มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 500 บาท
 มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : 500 บาท
สามารถติดต่อจองซื้อ ได้ท่ี
ั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ตัง้ แต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
 บริ ษท
 ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ได้ แ ก่ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยบริ ก าร Bangkok Bank Mobile Banking ทาง
Mobile Application เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
หรือผ่านช่องทางสั ่งซื้ออื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต
การชําระเงิ นค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
1. กรณี สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
(ก) สามารถชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด คําสั ่งหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์
ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานทีร่ บั การสั ่งซื้อ
เท่านัน้ โดยจะต้องลงวันที่ท่สี ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพื่อการออม” ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชี
จองซื้ออื่นใดทีอ่ าจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
(ข) สามารถชําระค่ าซื้อหน่ วยลงทุ นด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุ ญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อ อย่างไรก็ตาม การรับชําระด้วยบัตรดังกล่าว บริษทั จัดการ
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จะแจ้ ง ระยะเวลา หรือเงื่อนไขอื่ นใด ตามที่บริษั ทจัดการจะกํ าหนด ให้ ผู้ สนใจลงทุ นทราบผ่ า น
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
จากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้ส ั ่งซื้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่
ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชําระด้วยบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ค) สามารถชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ ั ่งซื้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดย
กรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึง่ การสมัครใช้บริการหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูส้ ั ่งซื้อจะ
เพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน
และแจ้งให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการ
หักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
กําหนด
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บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผสู้ ั ่งซื้อทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
แล้วเท่านัน้
ผู้ส ั ่งซื้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินที่ต้องการสั ่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สั ่งซื้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อ
ซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขาย
หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทํา
การซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคา
ทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อมีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการ
จะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิท่ีจ ะ
ปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผู้ส ั ่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัด การหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน จะมีผ ลให้ “คํา สั ่งซื้อ ” ตลอดจน “คํา สั ่งรอ
ดําเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนําเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จากผูส้ ั ่งซื้อเข้าบัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณี ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นผ่านผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลงได้ โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้ง ให้ผู้ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็บ ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ ผ่ า นช่ อ งทางอื่น ใดตามความ
เหมาะสม
2. กรณี สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
(ก) สามารถชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใด ทีส่ ามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานทีร่ บั การสั ่งซื้อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั ่งจ่ายในนาม “บัญชี จองซื้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝากของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดทีอ่ าจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
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(ข) สามารถชําระค่ าซื้อหน่ วยลงทุ นด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดอนุ ญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ท่สี ั ่งซื้อ อย่างไรก็ตาม การรับชําระด้วยบัตรดังกล่าว บริษัท
จัดการจะแจ้งระยะเวลา หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามทีบ่ ริษทั จัดการจะกําหนด ให้ผสู้ นใจลงทุนทราบผ่าน
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
จากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ ั ่งซื้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด
ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่ า งไรก็ต าม ก่ อ นเปิ ด ให้บ ริก ารรับ ชํา ระค่ า สั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ด้ว ยบัต รเครดิต หรือ บัต รเดบิต
หรือ บัต รอื่น ใด บริษัท จัด การจะแจ้ง ให้ผู้ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็บ ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี าร
สะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชําระด้วย
บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ค) สามารถชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผู้ส ั ่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการ
สมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าผูส้ ั ่งซื้อจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขอ
อื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
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ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก
เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และ
บริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผสู้ ั ่งซื้อทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
แล้วเท่านัน้
ผู้ส ั ่งซื้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินที่ต้องการสั ่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สั ่งซื้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อ
ซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขาย
หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทํา
การซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคา
ทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อมีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการ
จะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิท่ีจ ะ
ปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผู้ส ั ่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัด การหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน จะมีผ ลให้ “คํา สั ่งซื้อ ” ตลอดจน “คํา สั ่งรอ
ดําเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อนึ่ง ผู้ส ั ่งซื้อที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
บริษัท จัด การหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน อื่น จะนํ า เงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ด้ร ับจาก
ผูส้ ั ่งซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนอื่นนัน้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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3. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
ผู้ส ั ่งซื้อจะถูกหักเงินตามจํานวนที่ส ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริก าร
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อนัน้ ซึง่ ผูส้ ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1. หากมีผสู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
และหรือเต็มตามวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี ํานาจ บริษทั จัดการจะ
ปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษทั จัดการจะดําเนินการปิ ดประกาศแจ้งให้
ผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนทราบทีส่ าํ นักงานของบริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้
3. บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสั ่งซื้อ/จองซื้อ หรือยุตกิ ารเสนอขาย และหรือยุตกิ ารจัดตัง้ กองทุน หากบริษทั
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ่งซื้อ/จองซื้อนัน้ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษทั จัดการ หรือบริษทั จัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดที ส่ี ุด หรือมีผลกระทบอื่นใด
ต่อการลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
กรณีทม่ี ผี ูส้ ั ่งซื้อในการเสนอขายครัง้ แรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผูส้ ั ่งซื้อทุกรายจะได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ตามจํานวนทีจ่ องซื้อและในกรณีทม่ี ผี จู้ องซื้อเกินจํานวนทีเ่ สนอขาย บริษทั จัดการอาจดําเนินการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั ใบสั ่งซื้อพร้อมเงินค่าสั ่งซื้อเต็มจํานวน
บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีทเ่ี อกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
การคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้
1. บริษทั จัดการยกเลิกการจัดตัง้ ทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีย่ ุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดการ
จัดตัง้ กองทุน
2. บริษทั จัดการยุติการจัดตัง้ กองทุนหากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าบริษัท
จัดการ ไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสาร
ทีจ่ ะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนทีก่ ําหนด โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
3. ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น บริษทั จัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี)
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อนึ่ง หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุนได้ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะชําระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
ครบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทัง้ นี้ เว้นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต.
จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั ่งการเป็ นอย่างอื่น
เงื่อนไขอื่นใด
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั เงินค่าสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนและได้ทาํ รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ั ่งซื้อจะ
ไม่สามารถยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในการชําระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ผี ู้ส ั ่งซื้อทํารายการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่
จัดตัง้ โดยบริษทั จัดการเพื่อสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ส ั ่งซื้อจะต้องชําระค่าสั ่งซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่าจะ
หักกลบลบหนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้
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การลงทุนในกองทุนให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ส ั ่งซื้อมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารทีก่ ําหนดในกฎหมายภาษีอากร
2) ช่วงเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก (หลัง IPO)
ผู้สนใจสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทําการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน
รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย โดยต้องสั ่งซื้อขัน้ ตํ่า
500 บาท สําหรับสั ่งซื้อครัง้ แรก และครัง้ ต่อไป ได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุนตามวันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
สามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ี
ั จัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
 บริ ษท
 หักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging) สามารถติดต่อได้ท่ี
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ Bangkok Bank Mobile Banking
ั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
 บริษท
 ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่ โดยสามารถติดต่อขอ
ใช้บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสั ่งซือ้ อื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต ทัง้ นี้ การส่งคําสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขาย จะได้ราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้
ณ สิน้ วันทําการซื้อขายนัน้ และหากเป็ นการส่งคําสั ่งซื้อหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขายหรือส่งคําสั ่งซื้อ
ในวันหยุดทําการซื้อขาย จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขายถัดไป
วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยบริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไขเพิม่ ช่องทางการสั ่งซื้อ หรือแก้ไขวิธกี ารสั ่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการสั ่งซื้อ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือ
การลงทุนซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1. บริษทั จัดการ :
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ทบ่ี ริษทั จัดการ ผูส้ ั ่งซื้อจะต้องสั ่งซื้อไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่า
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ของการสั ่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สําหรับการสั ่งซื้อครัง้ แรก) และคําสั ่ง
ซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนําคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ผูส้ ั ่งซื้อจะต้องสั ่งซื้อไม่
ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สําหรับการสั ่งซื้อ
ครัง้ แรก) และคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนําคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน่ ทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. หักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นประจํา ตามวันทีท่ ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนกําหนดไว้ ด้วยการให้
บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ระบุไว้ ใน “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชี
เงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุ นกองทุ นเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ด้วยจํานวนเงินที่
เท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ อาทิเช่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น และนําสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์/กระแส
รายวัน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจําด้วยการหักบัญชีเงินฝาก สามารถติดต่อและดําเนินการได้ ดังนี้
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านทางช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(1) การสังซื
่ ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
มี 2 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณี ขอใช้บริการหักบัญชีเงิ นฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดต่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใช้บริการหักเงินฝาก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน
ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที
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(1.2)

และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือ
คําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
กรณี ขอใช้บริการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอื่นๆ เพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถติดต่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่ืนใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่า
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือ
คําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
หักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ เมื่อธนาคาร
เจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้
บริการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นประจํา ตามวันทีท่ ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนกําหนดไว้ ด้วยการให้บริษทั
จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการให้
บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมี
ผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการ
หัก เงิน จากบัญชีเ งินฝากเพื่อ ซื้อ หน่ วยลงทุน กองทุน เปิ ด แบบถัวเฉลี่ย ” หรือ คํา ขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
ก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
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กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ ผู้ส นับ สนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืน จะมีผลให้ “คําสั ่งซื้อ ”
ตลอดจน “คําสั ่งรอดําเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ อ้ งการสั ่งซื้อซึง่ จะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่า
ขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อและโอนเข้าบัญชี
จองซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือ “คําขอใช้
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่น
ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้
มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อสิน้ วันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
1. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรือวันหยุดทําการซื้อขาย
บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการ
ซื้อขายถัดไป
2. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน้ เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนัน้
มี 30 วัน บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการหรือ
วันทําการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนัน้
3. กรณีวนั ที่กําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด
เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนใน
วันทําการหรือวันทําการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนัน้
ทัง้ นี้ รายการทีห่ กั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนนําสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือมีการส่งคําสั ่งหักบัญชีธนาคารเพื่อ
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีม่ กี ารหักบัญชี บริษทั จัดการจะ
ไม่ดําเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ เี งินครบตามทีร่ ะบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ
ในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงิน
ในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในงวดถัดไป
และจะไม่หกั บัญชีเงินฝากย้อนหลัง สําหรับงวดทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะหักซื้อ
หน่วยลงทุน
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่ วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝาก
มีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่ วยลงทุนในลําดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนระบุไว้ บริษทั
จัดการจะไม่หกั บัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ํากว่าข้อกําหนดใน
การซื้อหน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของแต่ละกองทุน
ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการแก้ไข “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
กรอก “คําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เป็ นหลักฐานในการทํารายงานทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ผู้ส ั ่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากรายการสั ่งซื้อที่บริษทั
จัดการได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธกี ารหักบัญชี
เงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนอื่นทีม่ กี ารแต่งตัง้ เพิม่ เติม จะเปิ ดรับคําสั ่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทําได้
โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th
หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
(2) การสังซื
่ ้อผ่านบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ
หักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์
อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th
หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับ
ทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิก
หักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียม
การใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
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บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชี
เงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมายังบริษทั
จัดการ และบริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ โดยวิธอี ่นื ใด
ตามความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นประจําตามวันทีท่ ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนกําหนดไว้ ด้วยการให้บริษทั จัดการหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน มี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน
มายังบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คําสั ่งซื้อ” ตลอดจน “คําสั ่งรอ
ดําเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ ้องการสั ่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่า
ของการสั ่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วย
ลงทุน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือ “คําขอใช้บริการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อ
สิน้ วันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
1. กรณีวนั ที่กําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรือวันหยุดทําการซื้อขาย บริษทั
จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซื้อขายถัดไป
2. กรณี ว ัน ที่กํ า หนดหัก เงิน จากบัญ ชีเ งิน ฝากไม่ มีใ นเดือ นนั น้ เช่ น วัน ที่ 31 แต่ ใ นเดือ นนั น้ มี
30 วันบริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการ
ซื้อขายสุดท้ายของเดือนนัน้
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3. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่
31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการ หรือ
วันทําการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนัน้
ทัง้ นี้ รายการที่หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนําสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
กรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนนํ าเช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือมีการส่งคําสั ่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีม่ กี ารหักบัญชี บริษทั จัดการจะไม่ดําเนินการ
หักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มเี งิน
ครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่
บริษทั จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ
และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หกั บัญชีเงินฝากย้อนหลัง
สําหรับงวดทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะหักซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่
เพียงพอทีจ่ ะซื้อหน่วยลงทุนในลําดับแรกให้ครบตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ บริษทั จัดการจะไม่หกั
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลําดับถัดไป
จนครบตามทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ํากว่าข้อกําหนดในการซื้อหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าของแต่ละ
กองทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องการแก้ไข “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนกรอก “คําขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการใช้บ ริก ารหัก เงิน จากบัญ ชีเ งิน ฝากเพื่อซื้อ หน่ วยลงทุน กองทุน เปิ ด แบบถัว เฉลี่ย ” หรือ
คําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
หลักฐานในการทํารายงานทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ผูส้ ั ่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากรายการสั ่งซื้อทีบ่ ริษทั จัดการได้
ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธกี ารหักบัญชีเงินฝาก
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนอื่นทีม่ กี าร
แต่งตัง้ เพิม่ เติมจะเปิ ดรับคําสั ่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทําได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
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4. ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น อาจเลือ กสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครือ ข่า ยอิน เตอร์เ น็ ต ได้ด้ว ยบริก ารบัว หลวง
ไอแบงก์ก้งิ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และลงนามในคําขอใช้บริการ และ
ปฏิบ ัติตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในการขอใช้บริการดังกล่ าว และเมื่อได้ร ับรหัสผู้ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่าน (Password) สําหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
หรืออื่นๆ ได้ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่นื ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผู้ส ั ่งซื้อประสงค์ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ
ให้ผู้ส ั ่งซื้อปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทํารายการสั ่งซื้อ โดยผู้ส ั ่งซื้อต้องปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
จะต้ อ งสัง่ ซื้ อ ครัง้ ละไม่ ต่ํ า กว่ า มู ล ค่ า ขัน้ ตํ่ า ของการสัง่ ซื้ อ และสามารถสัง่ ซื้อ ได้ ค รัง้ ละไม่ เ กิน
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นทํารายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นผ่ านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด้วยบริการบัวหลวง
ไอแบงก์ก้งิ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนทีส่ ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของ
ผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กง้ิ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อนัน้
ซึง่ ผูส้ ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
อนึ่ง ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี ซู้ ้อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพื่อ
ซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กบั บริษัท
จัดการไม่ได้
ผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ได้
คําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ
ผูส้ ั ่งซื้อได้ทํารายการสั ่งซื้อและบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน และบริษทั จัดการสามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้
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อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถรับ
เงินค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการ
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่กําหนดไว้ในคําขอใช้
บริการ และหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(2) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ดว้ ยบริการโมบายแบงก์กง้ิ
จากธนาคารกรุงเทพ ("โมบายแบงก์ก้งิ ฯ") โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
และลงนามในคําขอใช้บริการ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รบั
รหัสผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบตั กิ าร
Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผสู้ ั ่งซื้อประสงค์ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ให้
ผู้ส ั ่งซื้อปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการทํารายการสั ่งซื้อ โดยผู้ส ั ่งซื้อต้องปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุน
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้อง
สั ่งซื้อครัง้ ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อ และสามารถสั ่งซื้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทํารายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กง้ิ ฯ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนทีส่ ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้
ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคํา
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อนัน้ ซึ่งผู้ส ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
อนึ่ง ในการชําระค่าหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี ซู้ ้อื หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนอื่น
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กบั
บริษทั จัดการไม่ได้
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ผู้ส ั ่งซื้อที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
คํา สั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุน ผ่ านเครือข่า ยอิน เตอร์เ น็ต ด้ว ยบริการโมบายแบงก์ก้ิงฯ จะสมบู รณ์ ต่อเมื่อ
ผูส้ ั ่งซื้อได้ทาํ รายการสั ่งซื้อและบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการสามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถรับ
เงินค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการ
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ
และหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสั ่งซื้อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือ รับ ซื้อ คืน อื่น ได้ โดยบริษัท จัด การจะแจ้ง ให้ป ระชาชนทราบผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องบริษัท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
5. ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคําสั ่งซื้อผ่านระบบ ATM ได้ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจเลือกสั ่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร
บัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่วย
ลงทุนได้ โดยผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้
บริก ารนี้ สามารถติด ต่ อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน ณ สาขาที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เคยทํ า บัต ร
บัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่วย
ลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติแ ละ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องนําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
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มาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนจะสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทําการซื้อขายถัดไป
หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผสู้ ั ่งซื้อประสงค์ส ั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผสู้ ั ่งซื้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการซึง่ มี
ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ ั ่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบ
ขัน้ ตอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุบนจอ ATM
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั ่งซื้อครัง้ ละไม่ต่ํากว่า
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อ และสามารถสั ่งซื้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนเงินที่ส ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้
ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่
ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อนัน้ ซึ่งผูส้ ั ่งซื้ออาจทํา
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทํารายการสั ่งซื้อ
เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM
นัน้ หมด ผูส้ ั ่งซื้อจะเลือกทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่กไ็ ด้
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการ
ทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสั ่งซื้อผ่านระบบ ATM
ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนอื่นได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
ทัง้ นี้ ก่ อ นที่บ ริษัท จัด การจะเริ่ม รับ คํ า สัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นระบบโทรศัพ ท์ บริษัท จัด การจะแจ้ง ให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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อนึ่ง การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือก
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุน
เคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุ ญาตให้ใช้
ซื้อขายหน่ วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องนําบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง
Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันทําการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผู้ส ั ่งซื้อประสงค์ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ส ั ่งซื้อปฏิบตั ิตามขัน้ ตอน
การทํารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส ั ่งซื้อต้องเลือกรหัส
บริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั ่งซื้อ
ครัง้ ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสั ่งซื้อ และสามารถสั ่งซื้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่
จํากัดจํานวนครัง้ ต่อวัน ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ ั ่งซื้อทันทีจากบัญชี
เงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูส้ ั ่งซื้อนัน้ ซึง่ ผูส้ ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ
ทํารายการสั ่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
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บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการ
ทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสั ่งซื้อผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
7. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนในอนาคต :
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทํารายการซื้อหน่ วยลงทุน
อื่นใดที่จะมีข้นึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
การรับชําระ และการเก็บรักษาเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
(ก) ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด คําสั ่งหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงาน
ที่รบั คําสั ่งซื้อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันที่ท่สี ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วน ซึง่ เป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทัง้ นี้
หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึน้ เนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นประโยชน์
ของกองทุน
ในกรณีทผ่ี สู้ ั ่งซื้อชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินภายหลังกําหนดเวลารับ
ฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ ั ่งซื้อ บริษทั จัดการจะถือว่า
ผู้ส ั ่งซื้อทําการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้
ณ สิน้ วันทําการซื้อขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทเ่ี ช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในวันทีส่ ั ่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการอาจยกเลิกคําสั ่งซื้อดังกล่าว
(ข) ผู้ส ั ่งซื้อ สามารถชํา ระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัต รอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุ ญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี ั ่งซื้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
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ระยะเวลาหรือเงื่อ นไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บ ไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
จากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้ส ั ่งซื้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสมคะแนน
เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชําระด้วย
บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ค) ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคาร
กรุ ง ศรีอ ยุ ธยา หรือ ธนาคารพาณิ ชย์อ่ืนใดที่บ ริษัทจัด การจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม ผูส้ ั ่งซื้อทีป่ ระสงค์
จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ส ั ่งซื้อ จะมีผ ลใช้บ ัง คับ ทันที และให้ค งมีผ ลใช้บ ังคับ ต่อ ไปจนกว่า ผู้ส ั ่งซื้อ จะเพิก ถอนคําสั ่ง
โดยกรอก “คํา ขอยกเลิก หัก เงินจากบัญชีเ งินฝาก” หรือ คํา ขออื่น ในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และ
บริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผสู้ ั ่งซื้อทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
แล้วเท่านัน้
ผู้ส ั ่งซื้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินที่ต้องการสั ่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สั ่งซื้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อ
ซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขาย
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หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทํา
การซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคา
ทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อมีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการ
จะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิท่ีจ ะ
ปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผู้ส ั ่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัด การหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน จะมีผ ลให้ “คํา สั ่งซื้อ ” ตลอดจน “คํา สั ่งรอ
ดําเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลงได้ โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้ง ให้ผู้ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็บ ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ ผ่ า นช่ อ งทางอื่น ใดตามความ
เหมาะสม
2. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
(ก) ผู้ส ั ่งซื้อสามารถชํา ระเงิน ค่า ซื้อหน่ วยลงทุน เป็ น เงิน สด เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธีอ่ืนใดที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานทีร่ บั คําสั ่งซื้อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันทีท่ ่ี
สั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง" ซึ่งเป็ นบัญชี
เงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่
อาจเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทีบ่ ริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
ผู้เปิ ดบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อรับชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้น
เนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
กรณีทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนเพื่อรับชําระค่าซื้อหน่ วย
ลงทุน ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนําเงินค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว โดยไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และได้รบั ความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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ในกรณีทผ่ี สู้ ั ่งซื้อชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินภายหลังกําหนดเวลารับ
ฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ ั ่งซื้อ บริษทั จัดการจะถือว่า
ผู้ส ั ่งซื้อทําการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ
สิน้ วันทําการซื้อขายถัดไปนัน้ หรือสําหรับในกรณีทเ่ี ช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ ั ่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะยกเลิกคําสั ่งซื้อดังกล่าว
(ข) ผู้ส ั ่งซื้อ สามารถชํา ระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัต รอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุ ญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี ั ่งซื้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อ นไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บ ไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
จากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้ส ั ่งซื้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสมคะแนน
เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับชําระด้วย
บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ค) ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
และบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม ผูส้ ั ่งซื้อที่
ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้
บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่า
ผูส้ ั ่งซื้อจะเพิกถอนคําสั ่ง โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
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วันก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธ่ นาคาร
เจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และ
บริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผสู้ ั ่งซื้อทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
แล้วเท่านัน้
ผู้ส ั ่งซื้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินที่ต้องการสั ่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สั ่งซื้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อ
ซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขาย
หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้เมื่อสิน้ วันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคา
ทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสั ่งซื้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซือ้ มีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการ
จะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะ
ปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผู้ส ั ่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัด การหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน จะมีผ ลให้ “คํา สั ่งซื้อ ” ตลอดจน “คํา สั ่งรอ
ดําเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนอื่นนัน้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
3. กรณี สงซื
ั ่ ้อโดยหักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย :
ผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน จะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใด
ทีผ่ ซู้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอใช้บริการ ด้วยจํานวนเงินทีเ่ ท่ากันในแต่ละครัง้
4. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
(ก) ผู้ส ั ่งซื้อจะถูกหักเงินตามจํานวนที่ส ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคําขอใช้
บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้
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โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อนัน้ ซึ่งผู้ส ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ไ ด้ถ้า
ต้องการ
(ข) ผู้ส ั ่งซื้อ สามารถชํา ระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัต รอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุ ญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันทีส่ ั ่งซือ้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่
บริษัทจัดการจะกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนจากการ
ชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ ั ่งซื้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด
(ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การชําระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มกี ารสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ น
อย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับ
ชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถอื เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใด
ตามความเหมาะสม
5. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
จะรับชําระเงินค่าสั ่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อนัน้ ซึง่ ผูส้ ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
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6. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
จะรับชําระเงินค่าสั ่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ ั ่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อนัน้ ซึง่ ผูส้ ั ่งซื้ออาจทําการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
7. กรณี ชาํ ระเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนโดยวิ ธีการอื่นๆ :
บริษัทจัดการอาจเพิม่ ช่องทางหรือวิธกี ารรับชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในอนาคต เช่ น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็ นต้ น ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว
ซึ่ง จะคํา นึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน เป็ น สําคัญ และจะปฏิบ ัติให้เ ป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ กรณีท่บี ริษัทจัดการจัดให้มชี ่องทางหรือวิธกี ารรับชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม บริษัทจัดการจะ
แจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ ั ่งซื้อหลังจากทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
การคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ู้ส ั ่งซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ โดยการชําระเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย
ในนามของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตามที่อยู่ทผ่ี สู้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี ภายใน 15 วันนับจาก
วันทีบ่ ริษทั ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีท่เี อกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือ
ไม่ครบถ้วน
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(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการเป็ นหลัก
(4) ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน หากคําสั ่งซื้อดังกล่าวมีผลทําให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
บริษทั จัดการจะปิ ดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราวหรื
่
อถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า 3 วันก่อนการใช้สิทธิท่จี ะปิ ดรับคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หรือ
แจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้ง
ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
การเพิม่ หน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือวันที่
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร และหรือกําหนดวันเวลารับคําสั ่งซื้อ
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
วิ ธีการรับซื้อคืน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทําการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ได้ทุกวัน
ทํา การซื้อ ขายของกองทุ น ตามวัน ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สือ ชี้ช วนส่ ว นสรุ ป ข้อ มู ล สํา คัญ (Factsheet) หรือ เว็บ ไซต์ ท่ี
www.bblam.co.th โดยผ่านช่องทางดังนี้
ั จัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
 บริ ษท
 ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่ โดยสามารถติดต่อขอใช้
บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางอื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต ทัง้ นี้ การส่งคําสั ่งขายคืนหน่ วย
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ลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่
คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายนัน้ และหากเป็ นการส่งคําสั ่งขายคืน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขาย
หรือส่งคําสั ่งขายคืนในวันหยุดทําการซื้อขายจะได้ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการ
ซื้อขายถัดไป
อนึ่ง ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ด้วยการนําเงินเข้า
บัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของท่าน หรือเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั ่งจ่ายในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ท่านตามทีอ่ ยู่ทแ่ี จ้งไว้แล้ว
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทาง
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการจัดให้มหี รือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยบริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไขเพิม่ ช่องทางการสั ่งขาย หรือแก้ไขวิธกี ารสั ่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการสั ่งขาย
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุ นทราบผ่ านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
1. บริษทั จัดการ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียด
ในคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้อง
กรอกรายละเอียดในคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจํานวน
เงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุน และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
3. ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
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(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจเลือกสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง
ได้ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในคําขอใช้บริการ และสามารถสั ่งขายหน่ วยลงทุน
ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ทีw่ ww.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่นื ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติม
ในอนาคต
ในกรณีผู้ส ั ่งขายประสงค์ส ั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ
ให้ผสู้ ั ่งขายปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ ตอนการสั ่งขายหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
การสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้งิ สามารถดําเนินการได้
ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือในกรณีทส่ี ั ่งขายหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลการ
ซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฎในรายการทีบ่ นั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฎอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ผูส้ ั ่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
ไอแบงก์กง้ิ ไม่ได้ หากการทํารายการสั ่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คําสั ่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ
บัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ และหรือที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
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(2) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :
ผู้ถือ หน่ วยลงทุน อาจเลือ กสั ่งขายหน่ วยลงทุน ผ่า นเครือข่า ยอินเตอร์เ น็ ตด้วยบริก ารโมบายแบงก์ก้ิง
จากธนาคารกรุงเทพ ("โมบายแบงก์ก้งิ ฯ") โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุน และ
ลงนามในคําขอใช้บริการ และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รบั รหัส
ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบตั ิการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบตั ิการ
Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผสู้ ั ่งขายประสงค์ส ั ่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กง้ิ ฯ ให้ผสู้ ั ่งขาย
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ ตอนการสั ่งขายหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
การสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ สามารถดําเนินการได้ครัง้ ละ
ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ หรือในกรณีทส่ี ั ่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย
หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดย
ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลการ
ซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฎในรายการทีบ่ นั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฎอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ผูส้ ั ่งขายหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบาย
แบงก์กง้ิ ฯ ไม่ได้ หากการทํารายการสั ่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คําสั ่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการโมบายแบงก์กง้ิ ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือ
ทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสั ่งขายคืนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับ ซื้อ คืน อื่น ได้ บริษัท จัด การจะแจ้งให้ผู้ล งทุ น ทราบผ่ า นทางเว็บ ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ ผ่ า น
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
ทัง้ นี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริม่ รับคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสั ่งขายหน่วย
ลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการ
กองทุนเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องนํ า
บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนจะสามารถสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทําการซื้อขาย
ถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ส ั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการซึง่ มี
ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ ั ่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบ
ขัน้ ตอนการสั ่งขายหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุบนจอ ATM
การสั ่งขายหน่ วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดําเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีท่ี
สั ่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
ผูส้ ั ่งขายหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทํารายการสั ่งขาย
เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสั ่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นัน้ หมด
ผูส้ ั ่งขายจะเลือกทําการสั ่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่กไ็ ด้
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามวิธที ่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสั ่งขายคืนผ่านระบบ ATM
ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
อื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อื่นใดตามความเหมาะสม
5. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจ
เลือกสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนเคย
ทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการกองทุนเปิ ด
ผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องนําบัตรบัวหลวง
ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถ
สั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันทําการซื้อขาย
ถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ส ั ่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนการทํารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธกี ารใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์
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การสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดําเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
หรือในกรณีทส่ี ั ่งขายหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่ วย โดยไม่จํากัดจํานวน
ครัง้ ต่อวัน
ผูส้ ั ่งขายหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งขายหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทํา
รายการสั ่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสั ่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ั ่งขายเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ในคํา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสั ่งขายคืนผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนในอนาคต :
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทํารายการสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนอื่นใดทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ซึง่ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ าํ นักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
อนึ่ง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดวันเวลารับคําสั ่ง
ขายคืน ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีทเ่ี อกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(2) กรณีท่บี ริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่บี ริษัทจัดการเห็นว่าการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น
(4) บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคําสั ่งซื้อดังกล่าวมีผลทําให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
รายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี ําสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทท่ี ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคาํ สั ่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับ
คําสั ่งซื้อ หรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทก่ี ําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนแก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1 (5) ในส่วนข้อผูกพัน
(4) บริษทั จัดการสามารถระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้องระงับการขาย รับซื้อคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจําเป็ นตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วัน
ทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีทม่ี กี ารระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามข้อ (4) (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั
จัดการแจ้งให้สํานักงานทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเกินกว่า 1 วันทําการ สํานักงานอาจพิจารณาสั ่งการให้บริษัทจัดการดําเนินการโดยประการใดๆ
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
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(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะ
ในกรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทท่ี ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
การหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทั จัดการจะหยุดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน
หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
ส่ ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งจะไม่เกิน
20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั ่งซื้อ
คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: การสับเปลีย
่ นการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง)
สําหรับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ และหรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอื่นได้เท่านัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิหากอนาคตอาจเปิ ดให้บริการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม
กับกองทุนรวมประเภทอื่นใดได้ โดยก่อนเปิ ดให้บริการบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดซึง่ จัดตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการเท่านัน้
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน สามารถทํารายการสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน ได้ตงั ้ แต่ว ัน ทํา การซื้อ ขายถัด จากวัน ที่จ ดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน ตามวันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th โดยผ่านช่องทางดังนี้
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บริษทั จัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
 ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เ น็ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่ โดยสามารถติดต่อขอใช้
บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางอื่นที่มเี พิม่ เติมในอนาคต ทัง้ นี้ การทํารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขายให้ถอื เป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายนัน้
ในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย และหากเป็ นการทํารายการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขายหรือในวันหยุดทําการซื้อขาย ให้ถือเป็ นการ
สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ นในวัน ทํา การซื้อขายถัด ไป ในราคาขายหรือ ราคารับ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุน ที่คํานวณได้
ณ สิน้ วันทําการซื้อขายถัดไป
อนึ่ง การเปลีย่ นแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทเ่ี ปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
(1) บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ก) ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริก ารสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ข) ให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ต้อ งการทํา รายการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ให้ก รอกรายละเอีย ดในคํ า ขอ
สับเปลี่ยนกองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่อื
กองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และนํ าไปยื่นกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคําขอสับเปลีย่ นกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สามารถทําได้โดยให้ระบุเป็ นจํานวน
หน่ วยเท่านัน้ ทัง้ นี้บริษทั ขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิ ดให้บริการรับคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
โดยระบุเป็ นจํานวนเงินให้สามารถทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์
บริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น ทีเ่ หมาะสม
(ค) ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยน
กองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(ง) สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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แล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฎอยู่กบั บริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส่ มบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณีทจ่ี ํานวนหน่ วยลงทุนทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่ น
หน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
(ฉ) นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั
จัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการหรือผู้สนันสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนได้รบั คําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีส่ มบูรณ์ดงั กล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินทีค่ าํ นวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอทีจ่ ะนําไปซื้อหน่วยลงทุน
ขัน้ ตํ่าตามข้อกําหนดของกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะยกเลิกรายการคําขอสับเปลีย่ น
ดังกล่าว พร้อมทัง้ ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว
(2) ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet)
อนึ่ง การสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่าน
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม และแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(ก) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถ
ทํารายการได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สามารถทําได้โดยให้ระบุเป็ นจํานวน
หน่ วยเท่านัน้ ทัง้ นี้บริษทั ขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิ ดให้บริการรับคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
โดยระบุเป็ นจํานวนเงินให้สามารถทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์
บริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
(ข) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการทํารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนตามทีก่ ําหนด
และเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องพิมพ์ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
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(ค) ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยน
กองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(ง) สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้วเท่านัน้
(จ) ในกรณีทจ่ี ํานวนหน่ วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่ น
หน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินทีค่ าํ นวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอทีจ่ ะนําไปซื้อหน่วยลงทุน
ขัน้ ตํ่าตามข้อกําหนดของกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะยกเลิกรายการคําขอสับเปลีย่ น
ดังกล่าว พร้อมทัง้ ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
กองทุนยังไม่เปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่น ทัง้ นี้ ก่อนเปิ ดให้บริการ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนทีม่ คี วามประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออมทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทําได้ดงั นี้
1. ติดต่อไปยังบริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางนัน้ ๆ ก่อน เพื่อกรอก
ใบคําสั ่งซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออมและให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนํ าสําเนา
ใบคําสั ่งซื้อดังกล่าวมาติดต่อกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนเข้ามาติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษทั จัดการของกองทุนต้นทาง
เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่ วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการออม”
โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนทีต่ ้องการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน พร้อมทัง้ นําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด ซึ่งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องยื่นสําเนาแบบฟอร์ม
คําสั ่งซื้อเพื่อการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมปลายทางให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับ
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ซื้อคืนของกองทุนซึ่งเป็ นกองทุนต้นทางด้วย เพื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะได้ทํารายการรับคํา
ขอสับเปลีย่ นกองทุนฯ
ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่ วยลงทุนทีต่ อ้ งการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษทั จัดการมีสทิ ธิทจ่ี ะรับหรือ
ปฏิเสธคําขอสับเปลีย่ นดังกล่าว
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาํ รายการ “คําขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อ
การออม” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลีย่ นกองทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการเห็นสมควร
3. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนและบริษัท
จัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นันสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนได้รบั คําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ ดงั กล่าวแล้ว ทัง้ นี้ กรณีบริษัทจัดการยกเลิกคํา สั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าํ สั ่งไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ตอ้ งจัดทําหนังสือรับรองดังกล่าว
กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
(กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทําได้โดย
1. ติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และหรือบริษทั จัดการของกองทุนปลายทางเพื่อกรอกแบบฟอร์ม
“คําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออม” โดยไม่ต้องระบุจํานวนเงินที่
ต้องการสับเปลี่ยน ณ วันที่ย่นื คําสั ่งสับเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วย
ลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทัง้ นี้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนต้องให้สําเนาคําขอสับเปลี่ยนกองทุน
เพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนเพื่อการออม ให้กบั ผูล้ งทุนนําไปยื่นต่อบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน
ของกองทุนต้นทาง
อนึ่ง หากผูล้ งทุนทีต่ ้องการทําคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการออม
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผลู้ งทุนเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
2. ผูล้ งทุนติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทําคําสั ่งขายคืน
เพื่อสับเปลี่ยนกองทุน โดยผูล้ งทุนต้องนําสําเนาคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวม
เพื่อการออม ตามข้อ 1. ไปยื่นต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง
เพื่อให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางชําระเงินตามจํานวนที่ลูกค้าขายคืนหน่ วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยน
กองทุน และจัดส่งให้กบั บริษทั จัดการพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนมาให้ดว้ ย ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นันสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่
สมบูรณ์ดงั กล่าวแล้ว
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3. เมื่อบริษทั จัดการได้รบั เงินเข้าบัญชีจองซื้อตามทีร่ ะบุขา้ งต้นเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าคําขอสับเปลี่ยนฯ มีผล
สมบูรณ์ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จํานวนเงินในการ
สั ่งซื้อต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนครัง้ แรกหรือครัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี) และหาก
จํานวนเงินทีท่ าํ คําขอสับเปลี่ยนกองทุนมาซื้อกองทุนปลายทางไม่เข้าเงือ่ นไขขัน้ ตํ่าในการซื้อครัง้ แรก หรือ
ครัง้ ต่ อ ไป (แล้ว แต่ กรณี ) บริษัท จัด การของกองทุน ปลายทางจะยกเลิกคําขอสับ เปลี่ยนดัง กล่ า ว และ
นายทะเบียนจะแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรับทราบ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) หากผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คนื ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
3. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนอื่นใดทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า เป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวร และปิ ดรับ
คําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เป็ นการชัวคราว
่
รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนใดๆ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า 3 วันก่อนการใช้สิทธิท่จี ะปิ ดรับคําสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
และแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธคําขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมีผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนนัน้
ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และหรือกําหนดเวลา
รับคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
Q: กองทุนรวมนี้ กาํ หนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม จึงไม่สามารถนําหน่ วยลงทุนไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ น
หลักประกันได้
52

B-IR-FOF
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้จาก
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทาง ดังนี้
 เว็บไซต์บริษท
ั จัดการ www.bblam.co.th และหรือผูส้ นับสนุนการขาย
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application
 ประกาศปิ ดทีบ
่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพ์รายวัน
 ตรวจดูขอ้ มูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด

สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้มกี ารออกหลักฐานแสดงสิทธิเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน ดังนี้
 ช่วงเสนอขายครัง้ แรก : ภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
 ช่วงหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ภายในวันทําการซื้อหน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนด้วยตนเอง และสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั ้ แต่วนั ทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
กรณี ส ั ่งซื้อ ผ่ านระบบอิน เตอร์เ น็ต กํ า หนดให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน ใช้เ อกสารหน้ า ที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชี
กองทุนรวมเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผ่ี ูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ออกหลักฐานแสดง
สิทธินัน้ ๆ ได้
กรณีส ั ่งซื้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
(Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทําการบันทึกชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและหรือคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจํากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้




สิ ทธิ ในการโอนหน่ วยลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนรวมเพื่อการออม ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงไม่สามารถนํา
หน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกันได้
สิ ทธิ ในการลงมติ เพื่อแก้ ไขเพิ่ มเติ มโครงการ ในกรณีท่บี ุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่
เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น หรืออนุมตั เิ ห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอื่นได้

Q: ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการ
ใช้สิทธิ ออกเสียงของบริษทั จัดการเพิ่ มเติ ม
A: ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้สิท ธิอ อกเสีย งและการดํ า เนิ น การใช้สิท ธิอ อกเสีย ง ได้ท่ี
www.bblam.co.th
Q: กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถทําหนังสือร้องเรียน ได้ท่ี
 บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
 สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
 ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ผูด
้ แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั จัดการตกลงให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมแล้ ว ผู้ถือหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
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Q: การระบุภมู ิ ลาํ เนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ ไม่มีภมู ิ ลาํ เนาใน
ประเทศไทย
A: ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มภี ูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของ
บริษทั จัดการเป็ นภูมลิ ําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการ
A: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได้รบั ใบอนุ ญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล้ว)
สถานที่ตงั ้ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ที าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
จํานวนกองทุนรวมทัง้ หมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจาํ นวนกองทุนรวมทัง้ หมด 97 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 760,003.92 ล้านบาท
รายชือ่ กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
1. นายสตีเฟน แทน
กรรมการ
2. นางสาวสุญาณี ภูรปิ ั ญญวานิช
3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
4. นางสาวปิ ยะมาศ คําไทรแก้ว
5. นายโชน โสภณพนิช
6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
7. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นางสาวสุญาณี ภูรปิ ั ญญวานิช
3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
4. นายโชน โสภณพนิช
5. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

รายชื่อกรรมการอิ สระ
- ไม่มี รายชื่อผู้บริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
4. นายวินัย หิรณ
ั ย์ภญ
ิ โญภาศ
5. นายสันติ ธนะนิรนั ดร์
6. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
7. นายสุธรี ์ คันธารวงสกุล
8. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์
9. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
10. นายพีร์ ยงวณิชย์
11. นางสาวสิรมิ า ประภาพานิชย์
12. ดร.ชาญสิทธิ ์ สิรธิ นาโชติ

Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer
Managing Director, Head of Business Distribution
Managing Director, Head of Operation & Trustee
Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management
Deputy Managing Director, Head of Product Management
Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support
Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment
Deputy Managing Director, Head of Risk Management
Assistant Managing Director, Head of Internal Audit
Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน มีดงั นี้
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา

11. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

12. นายเจฟ สุธโี สภณ

3. นางอติกานต์ พานิชเกษม

13. นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

4. นายสันติ ธนะนิรนั ดร์

14. นางสาววนาลี ตรีสมั พันธ์

5. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

15. นายณัฐพล ปรีชาวุฒิ

6. นางสาวดุษฎี ภู่พฒ
ั น์

16. นางสาวมิง่ ขวัญ ทองพฤกษา

7. นางสาวปริยนุช คล่องคํานวณการ

17. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ

18. นายศรศักดิ ์ สร้อยแสงจันทร์

9. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล

19. นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์
Q: รายชื่อผู้จดั การกองทุนประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
1. นายพีรพงศ์
จิ ระเสวีจินดา

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การเงิน
Georgia State University, USA
- CFA

- Chief Executive Officer
บลจ.บัวหลวง
- EVP SSEC Asset Management
Securities Co., Ltd.
- ผูอ้ ํานวยการ บลจ.บัวหลวง
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)
- Institutional Sales
บมจ.เคจีไอ
- Deal Manager บมจ.ภัทรธนกิจ
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ของผู้จดั การกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนทีบ่ ริหาร
จัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และบริหาร
การลงทุน

B-IR-FOF
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

2. นางอติ กานต์
พานิ ชเกษม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สถิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุดารัตน์
ทิ พยเทอดธนา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม
- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง
- ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ ายจัดการกองทุน
บลจ.ทหารไทย
- ผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ ายจัดการลงทุน
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
ฝ่ ายจัดการลงทุน
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
- ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
ผูจ้ ดั การกองทุน
บล.แอสเซท พลัส
- ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ
กองทุนส่วนบุคคล
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล
บมจ.หลักทรัพย์เอกธํารง
- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.ฟิ นันซ่า
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.กรุงเทพธนาทร
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
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ของผู้จดั การกองทุนรวม
บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการ
กองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตาม
ภาวะตลาดและหลักทรัพย์ ตรา
สารหนี้
เพื่อกําหนดกลยุทธ์การลงทุน
บริหารจัดการกองทุน

บริหารทีมงาน เพื่อให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ
ลงทุน และกําหนดกลยุทธ์การ
ลงทุน

B-IR-FOF
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

4. นางสาวชนิ กานต์ - ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลีลาธรรมรัตน์
- ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโท การเงิน
5. นางสาวปริ ยนุช
คล่องคํานวณการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท
6. นางสาวอรุณี
ศิ ลปการประดิ ษฐ บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม
- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง
- ผูอ้ ํานวยการ
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- Trader
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- Credit Officer
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- Dealer
บมจ.เงินทุนนวธนกิจ
- Senior Vice President
บลจ.บัวหลวง
- ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
บลจ.ทหารไทย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
กองทุนส่วนบุคคล
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
- Senior Vice President
บลจ.บัวหลวง
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จดั การกองทุนรวม
บริหารทีมงาน เพื่อให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้
ตราสารทุน และสินทรัพย์
ทางเลือก ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ ตัดสินใจลงทุน
กําหนดกลยุทธ์การลงทุน และ
บริหารการลงทุน

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และบริหาร
การลงทุน

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน

B-IR-FOF
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม

7. นางสาวรุ่งนภา
เสถียรนุกลู

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- Vice President
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. นายเจฟ
สุธีโสภณ

- ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
การเงินและเศรษฐศาสตร์
U. of Technology, Sydney
- CFA CAIA
- ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. นางสาวศิ รารัตน์
อรุณจิ ตต์

10. นางสาววนาลี
ตรีสมั พันธ์

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จดั การกองทุนรวม

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารทุน และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และบริหาร
การลงทุน
- Vice President
ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
บลจ.บัวหลวง
ตราสารทุน และหลักทรัพย์
- Equity Derivatives Middle Office ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
Newedge Group
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และบริหาร
- Corporate Actions Analyst
การลงทุน
JP Morgan

- Vice President
บลจ.บัวหลวง
- เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั ตลาด
บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)

- ปริญญาโท
- Assistant Vice President
Finance The University of
บลจ.บัวหลวง
Hong Kong
- Dealer สายบริหารการเงิน
- ปริญญาตรี
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA
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ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และบริหาร
การลงทุน
ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารทุนของทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ติดตามหลักทรัพย์ทล่ี งทุน

B-IR-FOF
ชื่อ-สกุล
11. นายปัญญพัฒน์
ประคุณหังสิ ต

12. นายชัชวาล
สิ มะธัมนันท์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท
Financial Mathematics,
University of Exeter, UK
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน
University of Reading, UK
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จดั การกองทุนรวม

- Assistant Vice President
บลจ.บัวหลวง

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารหนี้ เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพยทีล่ งทุนและบริหาร
การลงทุน

- Senior Manager
บลจ.บัวหลวง

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ตราสารทุน และหลักทรัพย์
ต่างประเทศเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ติดตามหลักทรัพย์ทล่ี งทุน

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
 บริษท
ั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
 บริษท
ั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์0-2635-1700
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449
 บริษท
ั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7000
 บริษท
ั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
 บริษท
ั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8889
 บริษท
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
Q: รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
A: ผู้สอบบัญชี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ช่องทางที่ผลู ้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q: ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้จากที่ใด
A: ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ท่ี
 บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th
 ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพื่อการออม มีความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลําดับตามโอกาส
ทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีนัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในภูมิภาคเดียวหรือชนิ ดของสิ นทรัพย์เพียงชนิ ดเดียว (Concentration Risk)
เนื่องจากการลงทุนในภูมิภาคหลัก เพียงภูมิภ าคเดียว หรือชนิดของสินทรัพย์เพียงชนิ ดเดียวจะส่งผลให้ค วาม
ผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายความเสีย่ งไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ นการ
ลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)
การลงทุนในตราสารทุน จะมีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาดจะมี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน จึงมีความเสีย่ งทีห่ น่วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ นการ
ลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้ในราคาทีเ่ หมาะสม และภายในระยะเวลา
อันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนทําการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคําสั ่งซื้อขาย เนื่องจากสภาวะตลาด
ณ ขณะนัน้ ความเสีย่ งข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
กรณีสภาวะตลาดเกิดความผันผวนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และหรือ
เงินฝาก หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน และลดความเสี่ยงจาก
การรับชําระคืน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้
4. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่กองทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง เนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงความผันผวนของสถานการณ์
ตลาดเงินและตลาดทุน
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แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จัด การจะพิจารณาการลงทุ น ที่เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับนโยบายการลงทุน ของกองทุน โดยคํา นึ ง ถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market Risk)
เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มคี วามเสีย่ งสูงกว่าตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และมีขอ้ จํากัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุน
และการนําเงินกลับเข้าประเทศ การเข้าถึง/เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชําระราคา และความ
ไม่พร้อมของผูด้ ูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยงั มีความเสีย่ งต่างๆ เช่น สภาพคล่องตํ่า ความผันผวน
ของตลาดหุน้ และค่าเงิน การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีและตลาดหลักทรัพย์ทม่ี โี อกาส
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ความไม่ม ั ่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝืด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้วยนโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้างในหลายประเทศ ทําให้ผู้จดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดจากความไม่แน่ นอนด้านเสถียรภาพของประเทศทีก่ องทุนลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทําให้การลงทุนพร้อมกันในหลายประเทศน่ าจะช่วยลดความผันผวน
ของการลงทุนลง
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) มีความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รบั ผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง
จะมีผลทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ซึง่ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีแนวโน้ม
อ่อนค่าอย่างมีนัยสําคัญ และอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ ง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้การป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว
อาจไม่สามารถป้ องกันความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด และหากคาดการณ์ผดิ จะทําให้เสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
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7. ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk)
ความเสีย่ งทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอ่นื ใด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากทีม่ คี ุณภาพ โดยเงินฝาก/ ตราสารหนี้ของบริษทั เอกชน
ทัวไปจะต้
่
องได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน้ ไป รวมถึง
เงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ทงั ้ เงินต้นและดอกเบี้ยในระดับตํ่า
กองทุนจึงมีความเสีย่ งประเภทนี้ต่าํ
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านัน้
แต่ในบางกรณีตราสารอนุพนั ธ์อาจทําให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิม่ ความผันผวนให้กองทุนได้ และในบางกรณี
การใช้เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงอาจป้ องกันความเสีย่ งไม่ได้ทงั ้ หมด บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ และข้อจํากัดการนํ าเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Country Risk และ
Repatriation Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การออกมาตรการในภาวะที่เ กิดวิกฤตการณ์ ท่ไี ม่ป กติ ทํา ให้กองทุน
ไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอ่นื ๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลา
ทีก่ ําหนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศทีเ่ ข้าลงทุนอย่าง
ถีถ่ ว้ นรอบคอบ
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ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้
เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นๆ ของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่เี ป็ นตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญา หรือ SN ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดําเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งบริษทั จัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํ ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ ําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้าตั ๋วแลกเงิน
หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋วทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ที่ก องทุ นสามารถลงทุน ได้ เว้น แต่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกํา หนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษทั จัดการต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กําหนดห้ามเปลีย่ นมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษทั จัดการต้องดําเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก
SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บงั คับกับกรณีท่เี ป็ น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
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1.2 ในกรณีทก่ี องทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุน
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ ําหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
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1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit
rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้นึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
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2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือทีม่ ขี อ้ มูลราคา
ทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ ําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตาม
วิธกี ารดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื มากกว่า (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม
reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทม่ี ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการ
ต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน
เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทํา
การถัดจากวันทีม่ ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผ่ี ลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน
มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ
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แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึง่ ได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของ
คู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาํ เนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี้
4.5.1 คํานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ ท่กี องทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที่มกี าร
คํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมี
อยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาดังกล่าว
กระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทส่ี ามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดําเนินการดังนี้
3.1 ดําเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันทีธ่ นาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
กองทุนไม่มนี โยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธอี ่นื ซึง่ จะมีผล
ให้บริษทั จัดการสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนํ าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์นนั ้ เอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
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3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มกี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
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1.9 underlying อื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ น ราคาปั จ จุ บ ัน
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ
underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีท่มี กี ารกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัยต่างๆ ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีก่ ําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํ าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองคําหรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
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3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่คี ํานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี าร
คํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุน
อาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สง่ิ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
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6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกําหนดทันที (ในกรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกําหนดตามปกติ)
ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กําหนดให้ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง มีหน้าทีช่ ําระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ น
รายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้ส ัญญามาตรฐานตามที่กํ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ าํ นักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิท่กี ําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
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7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
หน่ ว ย private equity ที่ก องทุ น ลงทุ น ได้ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ในการลงทุ น เช่น เดียวกับ
ข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษทั จัดการลงทุนในหน่วย
private equity ได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีจ่ ะลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้
เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญา
ในประเทศทีม่ หี น่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน
GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงินต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นๆ
ของข้อ 3.13.2 ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ นตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือ SN ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ น
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซง่ึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ ําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้าตั ๋ว
แลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
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2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ที่ก องทุ นสามารถลงทุน ได้ เว้น แต่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกํา หนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษทั จัดการต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กําหนดห้ามเปลีย่ นมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏในระบบข้อมูล
ทีน่ ่าเชื่อถือได้ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และบริษทั จัดการต้องดําเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับ
ผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึง่ เกิดจากวิธกี ารคํานวณเดียวกับทีใ่ ช้
ในการคํานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษทั จัดการทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผอู้ อก SN ส่ง
ราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายังบริษทั จัดการทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ที่ การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมาย
ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
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1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศที่กํากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลทีเ่ ป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีทก่ี องทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของ
ประเทศนัน้
1.3 ประเทศทีก่ ํากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้
ตามรายชื่อประเทศทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.4 กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาํ เป็ นในการบริหารสภาพ
คล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่
เป็ นกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุน ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุน
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็ นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนําทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ ําหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากของสถาบันการเงิ นต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเ่ ทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
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1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ underlying
ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกีย่ วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในต่ า งประเทศต้ อ งมีคู่ ส ัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
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2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีท่มี กี ารกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัยต่างๆ ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีก่ ําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํ าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองคําหรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
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3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่คี ํานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี าร
คํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุน
อาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สง่ิ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกัน
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ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกําหนดทันที (ในกรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกําหนดตามปกติ)
ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กําหนดให้ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง มีหน้าทีช่ ําระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ น
รายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation
ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้ส ัญญามาตรฐานตามที่กํ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ าํ นักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้บ ัง คับ ได้ต ามกฎหมาย และไม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิท่กี ําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
ส่วนที่ 5 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity ต่างประเทศ
หน่ ว ย private equity ต่ า งประเทศที่ก องทุ น ลงทุ น ได้ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ใ นการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ต่างประเทศ ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษทั จัดการลงทุนในหน่ วย
private equity ต่างประเทศได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวน
เงินขัน้ ตํ่าทีจ่ ะลงทุน
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อ ไปนี้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่าํ กว่า
2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1. หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 1.
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ น
ประกัน
5 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูกทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพัน
มีภูมลิ ําเนาอยู่ต่างประเทศโดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิต
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี าร
เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี าร
เพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน
ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี ําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397
วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทม่ี ี issuer rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไป
่
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี ตามแนวทางทีส่ าํ นักงานกําหนด
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.8 หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity
ทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2. ข้อ 2. หรือ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 2. ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุน
ทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการ
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
การเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
บัญชี (เว้นแต่เป็ นกองทุนทีม่ อี ายุ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
โครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลีย่ ตาม
รอบอายุกองทุน)
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนทีอ่ ายุ
1.3 บริษทั เงินทุน
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
1.4 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะกองทุนทีม่ อี ายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือ แต่
กองทุนได้ดาํ เนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้

89

B-IR-FOF
ข้อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้
5.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
global exposure limit
จํากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกัน
ต้องมีจาํ นวนหุน้ ของบริษทั รวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตราสาร
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability)*
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตรา
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
สารมีหนี้สนิ ทางการเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทั
จัดการอาจนํามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่
เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทาง
การเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสาร
ทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษทั จัดการลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้
มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ(bond issuance
program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2
ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
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ข้อ

3

4

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั ครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. - 9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนหรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกัน
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra
ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน
property ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ :
* หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ผี อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร

ทัง้ นี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
และผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
•

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
% NAV
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ1
้ แู ลผลประโยชน์2
 ค่าธรรมเนียมผูด
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์
» ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
» ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผูส้ อบบัญชี ค่าจัดทําหนังสือชีช้ วน
ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็ นต้น
2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด4
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์


อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.3375
ไม่เกิน 0.0428
ไม่เกิน 0.0535
ไม่เกิน 1.073
ไม่เกิน 0.5350
ไม่เกิน 0.7062

ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิ น 2.6750
ตามทีจ่ ่ายจริง

1

กรณีท่กี องทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการซํ้ าซ้อนกับกองทุ นปลายทาง เช่ น หากกองทุ นต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุ ทธิ 1,000 ล้านบาท และจัด สรรการลงทุน
ไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้น และรวมถึงกรณีท่กี องทุนปลายทางอาจ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษทั จัดการอีกทอดหนึ่ง บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํ้าซ้อนด้วยเช่นกัน

2

รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

3

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจดทะเบียน

4

ไม่รวมค่าโฆษณาช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
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•

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
% มูลค่าซื้อขาย
รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน1

ไม่เกิน 1.002

ค่าธรรมเนี ยมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน1
» ถือครองน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 1.00 (ขัน้ ตํ่า 50 บาท)

» ถือครองมากกว่า 1 ปี

50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
» ภายในบริ ษท
ั จัดการ

ไม่มี

» กับบริ ษท
ั จัดการอื่น3


กรณี เป็ นกองทุนต้นทาง

ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ



กรณี เป็ นกองทุนปลายทาง

เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

1

กรณีท่กี องทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุน
ปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น และรวมถึงกรณีท่กี องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษทั จัดการอีกทอดหนึ่ง บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํา้ ซ้อนด้วยเช่นกัน

2

ในระยะแรกบริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3

ปั จจุบนั ยังไม่เปิ ดให้บริการ ก่อนเปิ ดให้บริการ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแล้ว ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั ภาษีมูลค่าเพิม่
เท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน


บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาํ ให้ระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน



กองทุนนี้มกี ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนัน้ บริษทั จัดการจะจัดให้มรี ะบบงานทีป่ ้ องกันธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้มกี ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนของทัง้ กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่ วยลงทุน
สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.bblam.co.th



บริษทั จัดการใช้ขอ้ มูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient)
กองทุนรวมจึงมีความเสีย่ ง หากสินค้าหรือตัวแปรทีส่ ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สนิ ทีต่ ้องการ
ลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ไม่สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานกําหนด โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มรี ะบบงาน
ทีป่ ้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน



ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดการทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน (ต่อ)


ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ทส่ี ํานักงาน
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.bblam.co.th



บริษทั จัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพื่อทีบ่ ริษทั
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้



การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้
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