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กองทนุเปดบวัหลวง Small Mid Equity 

Bualuang Small Mid Equity Fund 

(B-SMEQ) 

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน

ภายใต บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมลูสำคญั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จำกัด 

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

ขอมูล ณ วันท่ี 4 กุมภาพนัธ 2565 
IPO วนัที ่21 - 25 กมุภาพนัธ ์2565 

 

กองทนุรวมน�เ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 
คาธรรมเน�ยม 

 
ผลการดำเนนิงาน 

 
ขอมลูอืน่ๆ 

 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 
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นโยบายการลงทุน  

กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

ซ่ึงกองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ท้ังนี้ การพิจารณา

การกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หรือหน่วยงานอื่นใด หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ 

ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ทรัพย์สินทางเลือก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาทิเช่น กองทุน CIS 

กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs กองทุน Private Equity และ/หรือกองทุน ETF เป็นต้น รวมถึงลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และกองทุนรวม

ปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด 

กลยุทธการลงทุน  

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management) 
 

• ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ�งอาจจะปรับตัวเพิ�มสูงขึ้นหรือลดลง จนต่ำกวา

มูลคาท่ีลงทุนและทำใหขาดทุนได 

• ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 

 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมน�เ้หมาะกบัใคร? 

ทำอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุน� ้

กองทนุรวมน�ไ้มเหมาะกบัใคร 
ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน�นอน หรอืรักษาเงินตนใหอยูครบ 

• อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบริษัทจัดการ 

• อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ 
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คำเตอืนทีส่ำคญั 

• กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives หรือ Structured Note ได้ กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์

อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนท่ีน้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของ Derivatives และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสม

ของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับท่ี 

ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจ 

มีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจำนวนได ้

• กองทุนนี ้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับ

คำส่ังดังกล่าวได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.bblam.co.th 

• ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและ

ตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ

กฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้

ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือ

กฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลีย่รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV  
 

 

  

 แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่งของกองทนุรวม 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ำคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market Risk) 

ความผันผวนของ 

ผลการดำเนินงาน (SD) 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

ต่ำ         สูง 

           
กลุ่มหุ้นท่ีเน้นลงทุน General Large Cap Mid / Small Sector 

 ต่ำ       สูง 

         
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัว 

ในผู้ออกตราสารรวม 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

ต่ำ         สูง 

           
การลงทุนกระจุกตัว 

ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

<20% 20-50% 50-80% >80% 

ต่ำ       สูง 
 

Click ดคูำอธบิายปจจยัความเสีย่ง 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 
 

       เพดานคา่ธรรมเนยีม           เรยีกเกบ็จรงิ  
  

 
 

1 กรณีที่กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทนุไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาท ในอัตรา 
ท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เปนตน และรวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัท
จัดการอีกทอดหน่ึง บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน 

2 ไมรวมคาโฆษณาชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (คาใชจายโฆษณา และประชาสัมพันธชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
ไมเกิน 1.07% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ีจดทะเบียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14

0.0428 0.0535

1.2412

3.4775

1.605

0.02140.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบยีน คาใชจายอืน่ รวมคาใชจาย 1                                                                                                     2                                 2 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

คาธรรมเนยีม 
ค่า
ธร
รม
เนีย

มที่
เรีย

กเก็
บจ

ริง 
% 

ต่อ
ปีข

อง
 N

AV
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คาธรรมเน�ยมที่เรยีกเกบ็จากผูถอืหน�วยลงทนุ (% ของมลูคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สูงสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 

คาธรรมเน�ยมการขาย1 1.00 IPO 0.502 หลัง IPO 1.003 

คาธรรมเน�ยมการรับซ้ือคืน1 1.00 (ข้ันต่ำ 50 บาท) ไมเรียกเก็บ4 

คาธรรมเน�ยมการสับเปล่ียน   

• กรณ�เปนกองทุนตนทาง เทากับคาธรรมเน�ยมการรับซ้ือคืน ไมเรียกเก็บ4 

• กรณ�เปนกองทุนปลายทาง เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย 1.00 

คาธรรมเน�ยมการโอน 50 บาท ตอ 1,000 หน�วย 

หรือเศษของ 1,000 หน�วย 

50 บาท ตอ 1,000 หน�วย 

หรือเศษของ 1,000 หน�วย 

คาธรรมเน�ยมอืน่ๆ ตามท่ีจายจริง ตามท่ีจายจริง 

1 กรณ�กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเน�ยมซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน

ปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนดเทานั้น 

โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมจากกองทุนตนทางเพิ�มเติมอีก เปนตน และรวมถึงกรณ�ที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนใน

หน�วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ�ง บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน 

2 ในชวงระหวางการเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายในอัตรา 0.50% โดยบริษัทจัดการจะ

ยกเวนคาธรรมเน�ยมการขายใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

3 ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายในอัตรา 1.00% โดยบริษัทจัดการอาจคิด

คาธรรมเน�ยมการขายกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ดังน�้ 

(1) บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเน�ยมการขายใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของ บลจ.บัวหลวง  

(2) บรษิัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายในอัตรา 50% ของคาธรรมเน�ยมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับลูกคาที่มีการลงทนุเทากับหรอื

มากกวา 50 ลานบาทตอรายการ    

(3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายในอัตรา 100% ของคาธรรมเน�ยมการขายที่เรียกเก็บจริง สำหรับลูกคาที่ไมเขาขอ (1) และ 

ขอ (2) 

ทั้งน�้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไข ยกเลิก หรือเพิ�มเติมการคิดคาธรรมเน�ยมการขายขางตนไดในภายหลงั โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบผาน

เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.bblam.co.th และปดประกาศที่สำนักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.00% (ข้ันต่ำ 50 บาท) โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 

การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน กรณ�เปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน กรณ�เปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหน�วยลงทุน ซึ�งจะมี

คาธรรมเน�ยมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยูในราคาดังกลาวแลว 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ท้ังนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม

เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตน 

ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว 

  



7 

 

 
 

 

 

1. ดชัน�ชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คอื 
 

ดัชน�ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 

 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงาน ณ จดุขาย คือ 
 

Equity Small - Mid Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 

ผูดแูลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน วันที่ 1 มนีาคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได) 

อายโุครงการ ไมกำหนด 

จำนวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท 

การซือ้และขายคนืหน�วยลงทนุ วนัทำการซือ้ 

 ชวง IPO : วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ 2565 
 • บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 • Bangkok Bank Mobile Banking/ : เวลา 8.30 - 16.00 น. 

 • BF Fund Trading : สามารถทำรายการได 24 ช่ัวโมง  

(cut off time 15.00 น.) 

 หลงั IPO  : ทุกวันทำการ 

 (ทำรายการไดต้ังแตวันทำการซ้ือขายถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม) 

 • บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน/ 

หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย1 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 • Bualuang iBanking/ Bangkok Bank 

Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ 

BF Fund Trading2 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือคร้ังแรก : 500 บาท 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือคร้ังถัดไป : 500 บาท 

 หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซ้ือคร้ังถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหน�วย

ลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซ้ือคร้ังถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผูถือหน�วยลงทุนสามารถใชประโยชน

จากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 วนัทำการขายคนื : ทุกวันทำการ 

 (ทำรายการไดต้ังแตวันทำการซ้ือขายถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม) 

 • บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 • Bualuang iBanking/ Bangkok Bank 

Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/  

BF Fund Trading2 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลคาข้ันต่ำของการขายคืน : ไมกำหนด 

 ยอดคงเหลือข้ันตำ่ : ไมกำหนด 

ขอมลูอืน่ๆ 
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 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคนื : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการ

ถัดจากวันทำการขายคืนหน�วยลงทุน 

(ปจจุบัน ภายใน 2 วันทำการ) 

 วันที่คำนวณ NAV : วันที่ T (T = วันทำการซ้ือขาย) 

 1 ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ

BF Fund Trading  
2 การสงคำสั�งซ้ือ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซ้ือขายหรือในวันหยุดทำการซ้ือขาย จะไดราคาขายหน�วยลงทุนท่ี

คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการสงคำสั�งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือใน

วันหยุดทำการซ้ือขาย จะไดราคารับซ้ือคืนหน�วยลงทุนท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายถัดไป 
3 การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุด 

ทำการซ้ือขาย จะได้ราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน�วยลงทุนท่ีคำนวณได ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายถัดไป 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทาง ดังนี้ 

 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th   

 Mobile Application เช่น BF Mobile Application 

 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสอืพิมพผูจดัการ หรือหนงัสือพิมพรายวันอื่นใด 

 เว็บไซตผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 

 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 

 

ชือ่ผูจดัการกองทนุ 

นาย พีรพงศ จิระเสวีจนิดา 

น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา  

น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล 

นาย เจฟ สุธีโสภณ 

น.ส. วนาล ีตรีสัมพันธ  

นาย ชัชวาล สมิะธัมนันท 

วนัทีเ่ริ�มบรหิารกองทนุ 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000 

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 

 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500 

 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลสั โทร. 0-2680-1234 

 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 

 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคนิภัทร โทร. 0-2305-9449 

 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 

 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 

 บจ.หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหน�วยลงทนุ ฟนโนมนีา โทร. 0-2026-5100 กด 1 

 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999 

 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 
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ตดิตอสอบถาม/ 

รบัหนงัสอืชีช้วน/ 

รองเรยีน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จำกัด  
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์: 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th 

ธุรกรรมทีอ่าจกอใหเกดิความ

ขดัแยงทางผลประโยชน 

เน��องจากกองทนุน�ม้ีการลงทุนในหน�วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตการจัดการเดียวกัน 

ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมรีะบบงานที่ปองกันธุรกรรมทีอ่าจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในหน�วยลงทุนของ

กองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุดแกผูถือหน�วยลงทุนของ

ทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.bblam.co.th 

• การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

• ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน�วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังน�้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ 

ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ�มเติม 

 ปจจัยความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)  

ความเส่ียงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ�มข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน 

สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตนซึ�งพิจารณาไดจากคา Standard 

Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล

กระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี 

ผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 

ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ 

ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจาย

การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

www.bblam.co.th 


