
 
 

ขั้นตอนการเปล่ียนสัญญาบรกิารท่ีปรกึษาการลงทุนเป็นสัญญาบรกิารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

เพ่ือยกระดับการให้บรกิารท่ีอ านวยความสะดวกต่อธุรกรรมการลงทุน และเพ่ือบรหิารเงินลงทุน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ลงทุนในอนาคต ฝ่ายท่ีปรกืษาการลงทุนได้ท าการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การให้บรกิารท่ีปรืกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade มาอยู่ภายใต้สัญญาการ

จัดการกองทุนสว่นบุคคล  

ผู้ลงทุนหลักทรพัย์บัวหลวง ท่ีใช้บรกิาร “iProgramTrade” สามารถเปล่ียนสัญญาบรกิาร

เดิมเป็นสญัญาจัดการกองทุนสว่นบุคคล ทางออนไลน์งา่ยๆ ไม่ต้องสง่เอกสาร!! โดยท า ขั๊นตอนดังน๊ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 : Login เข้าสูร่ะบบผ่าน www.bualuang.co.th จากน๊ันระบุ 

 Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก 

 Password   รหัสผ่าน 

 

 

 

 

 

 

http://www.bualuang.co.th/


 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 : เริม่ขั้นตอนการขอใช้บรกิารจัดการกองทุนสว่นบุคคลแบบ Online 

 ผู้ลงทุนเปิดอีเมลท่ีได้รบัแจ้งเปล่ียนแปลงสญัญาจากทางบรษัิท 

 คลิกลิงก์ท่ีแนบมาพรอ้มอีเมล ตาม         เพ่ือด าเนินการเปล่ียนสญัญา 

หมายเหต:ุ หากท าข๊ันตอนน๊ีก่อน log in เข้าสูร่ะบบ ระบบจะให้ด าเนินการ log in ก่อน หลังจากน๊ันต้อง

คลิกลิงก์ในอีเมลใหม่อีกครัง๊ 

 



 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 : กรอกข้อมูลออนไลน์งา่ยๆ 

Step 1: ตรวจสอบข้อมูลบัญชีท่ีอยู่ภายใต้สญัญาบรกิารเดิม และอ่านรายละเอียดของกลยุทธ์การลงทุน

ให้ครบถ้วน 

 ศืกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนและประสงค์จะโอนเงินและหลักทรพัย์ภายใต้สญัญาบรกิาร

เดิมไปอยู่ภายใต้สญัญาใหม่ (เลขท่ีบัญชีเหมือนเดิม ดังน๊ันเงินและหลักทรพัย์ยังคงอยู่ในเลขท่ี

บัญชีเดิมเพียงแต่เปล่ียนมาอยู่ภายใต้สญัญาใหม่) 

 ระบ ุ“PIN” รหัสยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขจ านวน 6 หลัก จากน๊ันกด “ถัดไป” 

 

 

 



 
 

Step 2: ตรวจสอบข้อมูลการขอใช้บรกิาร และอ่านรายละเอียดสญัญาให้ครบถ้วน จากน๊ันกด “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 



 
 

Step 3: แจ้งผลการสมัครบรกิารเรยีบรอ้ย 

 แจ้งผลการสมัครบรกิารเรยีบรอ้ย และรออีเมลยืนยันการใช้บรกิารจากทางบรษัิท 

 

 แจ้งผลการสมัครบรกิารเรยีบรอ้ย โดยบรษัิทจะสง่อีเมลยืนยันให้ผู้ลงทุนพรอ้มแนบสญัญา

จัดการกองทุนสว่นบุคคล 

 



 
 

ค าถามจากการเปล่ียน Bualuang iProgramTrade เปน็บรกิารจดัการกองทนุสว่นบุคคล 

หลายท่านคงจะเกิดข้อสงสัยว่าเปล่ียนแล้วมีข้อแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง ท๊ังในแง่ของ

กระบวนการท างานและกลยุทธ์การลงทุน เราจืงได้รวบรวมค าถามและค าตอบท่ีน่าจะสามารถคลายข้อ

สงสยัของลูกค้าท่ีใช้บรกิาร Bualuang iProgramTrade มาฝากกันท๊ังหมด 9 ข้อ ดังน๊ี 

Q1: การเปล่ียนแปลงจากบรกิารท่ีปรกืษาการลงทุนเป็นบรกิารจัดการกองทุนส่วนบุคคลดีกว่าเดิมอย่างไร 

A1: สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคลน๊ีจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้บริการการลงทุนได้

หลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและมีความสะดวกมากย่ิงข๊ืน เน่ืองจากลูกค้าสามารถใช้บรกิารออม

หุ้นอัตโนมติ (SAP) ระบบบรหิารพอรต์อัตโนมัติ (iProgramTrade) และบรกิารอ่ืน ๆ ในอนาคต เช่น 

Asset Allocation หรอื Global Investing Model Portfolio เป็นต้น ภายใต้สัญญาจัดการกองทุน

สว่นบุคคลสญัญาเดียว อีกท๊ังยังสามารถพิจารณาปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ได้ดีย่ิงข๊ืน 

Q2: กลยุทธก์ารลงทุนของบรกิารมีการเปล่ียนแปลงไปหรอืไม่  

A2: กลยุทธก์ารลงทุนยังคงเดิมทุกประการโดย 

 DCA และ VA เน้นการออมใน ETF หรอื DR โดยการเฉล่ียซ๊ือทุกวันและไม่มีการขายออก 

 SAP 001 และ SAP 002 เน้นการซ๊ือหุ้นรายตัวตามสญัญาณ เป็นลักษณะการออมในหุ้น 

 iProgramTrade บรหิารพอรต์การลงทุนอัตโนมัติตามกลยุทธ์การลงทุนแต่ละแบบ 

Q3: บรกิารจัดการกองทุนสว่นบุคคลมีอายุสญัญา ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียม แตกต่างจากเดิมหรอืไม่ 

A3: ค่าธรรมเนียมในการใช้บรกิารเหมือนเดิมทุกประการ  

ส าหรบั SAP (ระบบออมหุ้มอัตโนมัติ) DCA, VA,  SAP 001 และ SAP 002 ยังคงมีการคิด

ค่าธรรมเนียมราย 2 ปึจ านวน 1,070 บาท และค่า Commission 0.30% 

ส าหรบั iProgramTrade (ระบบบรหิารพอรต์อัตโนมัติ) ยังคงมีการคิดค่า Commission 0.30% และ 

Performance Fee 15% ทุก 1 ปึหรอืเม่ือยกเลิกสัญญา เฉพาะกลยุทธ์ท่ีมีผู้วิจัยภายนอกพัฒนาข๊ืน 

(Model Guru) 

และลูกค้าท่ีเปล่ียนจากสัญญาท่ีปรกืษาการลงทุนเป็นสัญญาบรกิารจัดการกองทุนส่วนบุคคลยังคงนับ

อายุสัญญาต่อเน่ือง เช่น ลูกค้าท่ีลงทุน SAP และจ่ายค่าธรรมเนียมราย 2 ปึไปแล้ว ไม่ต้องจ่ายอีก

จนกว่าจะครบ 2 ปึนับต๊ังแต่จ่ายครัง๊ก่อนหน้า 

 



 
 

Q4: เงนิลงทุนข๊ันตา่มีการเปล่ียนแปลงหรอืไม่ อย่างไร 

A4: เงนิลงทุนข๊ันตา่เหมือนเดิมทุกประการ 

ส าหรบั DCA และ VA เงินลงทุนรายเดือน ข๊ันต่าเดือนละ 10,000 บาท (ส าหรบัลูกค้าท่ีได้รบัโปรโมช่ัน 

ลดเงินลงทุนรายเดือนข๊ันต่า ก็ยังคงไว้เหมือนเดิม) 

ส าหรบั SAP 001 และ SAP 002 เงินลงทุนเริม่ต้นข๊ันต่า 200,000 บาท และเงินลงทุนรายเดือน ข๊ันต่า

เดือนละ 10 ,000 บาท (ส าหรับลูกค้าท่ีได้รับโปรโมช่ัน ลดเงินลงทุนรายเดือนข๊ันต่า ก็ยังคงไว้

เหมือนเดิม) 

ส าหรบั iProgramTrade (ระบบบรหิารพอรต์อัตโนมัติ) เงินลงทุนข๊ันต่า 3,000,000 บาท 

Q5: การติดตามผลการด าเนินงานสามารถติดตามจากช่องทางไหนบ้าง 

A5: ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของพอรต์การลงทุนและผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ของบรษัิทได้

เช่นเดิม ดังน๊ี 

1. สามารถติตตามสถานะพอรต์การลงทุนผ่านระบบ :  Streaming  

2. สามารถติดตามผลการด าเนินงานและรายการซ๊ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ : Bualuang 

iTracker 

3. สามารถติดตามสรุปสถานะพอรต์การลงทุนผ่านระบบ : รวมพอรต์การลงทุน 

4. ลูกค้าจะได้รบัเอกสารยืนยันการซ๊ือขายหลักทรพัย์ทางอีเมลด้วยระบบ : E-Documents 

Q6: ลูกค้าท่ีใช้บรกิารท่ีปรกืษาการลงทุนอยู่ก่อนแล้ว เม่ือเปล่ียนมาใช้บรกิารจัดการกองทุนสว่นบุคคล เงนิ

ลงทุนและหลักทรพัย์เดิมท่ีอยู่ในพอรต์การลงทุนจะเป็นอย่างไร 

A6: ระบบจะจัดการเงินและหลักทรพัย์ท่ีอยู่ในพอรต์ลูกค้า ให้ซ๊ือขายตามสญัญาณตามกลยุทธ์ท่ีลูกค้า

เลือกลงทุน เสมือนกับว่าไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง 

Q7: ลูกค้าท่ีใช้บรกิารท่ีปรกืษาการลงทุนอยู่ก่อนแล้ว และไม่ประสงค์ใช้บรกิารจัดการกองทุนสว่นบุคคล

ต้องท าอย่างไร 

A7: หากลูกค้าไม่ประสงค์ใช้บรกิารจัดการกองทุนสว่นบุคคล จะต้องด าเนินการยกเลิกบรกิารท่ีปรกืษา

การลงทุน เน่ืองจากบรษัิทจะไม่สามารถให้บรกิารลูกค้าภายใต้สญัญาท่ีปรกืษาการลงทุนได้อีก 

 

 



 
 

Q8: การเปล่ียนรหัสผ่าน ในกรณีลืมรหัสผ่านท าอย่างไร 

A8: เข้า www.bualuang.co.th  

 คลิกท่ี ลืมรหัสผ่านตาม  

 

 ระบุข้อมูลต่างๆ เพ่ือขอรหัสผ่านใหม่  

o Username 6 หลัก 

o Email : ระบุอีเมลท่ีผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีไว้กับทางหลักทรพัย์บัวหลวง 

o เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขท่ีหนังสอืเดินทาง : ระบุเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน

จ านวน 13 หลัก 

o กด “ตกลง”  

o จากน๊ันผู้ลงทุนจะได้รบัล๊ิงค์แจ้งเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน ในอีเมลของผู้ลงทุน 

หมายเหตุ : อย่าลืมกด           เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน มิฉะน๊ัน จะไม่สามารถกด “ตกลง” ได้ 

 

  

http://www.bualuang.co.th/


 
 

Q9: การเปล่ียน PIN ในกรณีลืม PIN ท าอย่างไร 

A9: Login เข้าสูร่ะบบผ่าน www.bualuang.co.th จากน๊ันระบุ 

 Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก 

 Password   รหัสผ่าน 

 

 ไปท่ีเมนู Setting เพ่ือท าการ “เปล่ียน Pin” 

 

 

 

http://www.bualuang.co.th/

