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หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มูลสำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 

  
  

แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเปน็พเิศษ? 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

คา่ธรรมเนยีม 

ผลการดำเนนิงาน 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

คณุกำลังจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

IPO วนัที ่9 - 15 มนีาคม 2565 

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์
Bualuang Global Infrastructure Equity Fund 

(B-GLOB-INFRA) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ 

บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
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 นโยบายการลงทุน 
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) 

ชนิดหน่วยลงทุน Class S Acc (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  
ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง 
Derivatives เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และกองทุนรวมปลายทางสามารถ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด 

- กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
ในกลุ่มประเทศ G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา ไม่น้อยกว่า 
80% ของ NAV ของกองทุนหลัก และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา 
ไม่เกิน 20% ของ NAV ของกองทุนหลัก ท้ังนี้ บริษัทท่ีเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคม
ขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น 
โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนท่ี Franking Templeton Investments (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) มอบหมายให้ 
ClearBridge Invesments ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มของ Franklin Resources, Inc. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน กองทุน
หลักจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ UCITS และจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Central 
Bank of Ireland ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ท่ี https://www.bblam.co.th/b-glob-infra  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพ่ิมข้ึน และผลตอบแทนเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะน้ัน และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กลยุทธ์การลงทุน 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด 
กลยุทธ์การบริหารของกองทุนหลัก คือ มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management) 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 
 ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการ

ลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 

กองทนุรวมนี้ไมเ่หมาะกบัใคร 
 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

ทำอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบริษัทจัดการ 
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-glob-infra/14661
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คณุตอ้งระวงัอะไรเปน็พเิศษ? 

คำเตอืนทีส่ำคญั 
 เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด

วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

 กองทุนหลักอาจนำเงินไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน ท้ังน้ี กองทุนหลักอาจ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน ดังน้ัน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากความ 
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับสกุลเงินตราต่างประเทศ และผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ 

 กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives หรือ Structured Note ได้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ Derivatives และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และ/หรือมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับท่ีต่ำ
กว่าอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ รวมถึงตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจมี
ความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจำนวนได้ 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน  

 กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยหากคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนท้ังหมดเกิน 10% ของ NAV ของ
กองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณารับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนเพ่ือไม่ให้เกิน 10% ของ NAV 
ของกองทุนหลัก และคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือจะถูกทำรายการในวันทำการถัดไปตามลำดับการส่งคำสั่ง
ก่อนหลัง นอกจากน้ี กองทุนหลักอาจระงับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนของ
กองทุนหลัก ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สิน หรือประเมินมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนได้ หรือตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนหลักลงทุนไม่สามารถ
เปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ หรือหลักทรัพย์ท่ีกองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซ้ือขาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทาง
เศรษฐกิจ การเมือง หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดที่อยู่เหนือการควบคุมของกองทุนหลัก ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันท่ีส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน รวมถึง
อาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับ
คำสั่งดังกล่าวได้ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมด 
ดังน้ัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี  www.bblam.co.th 
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 คำเตอืนทีส่ำคญั (ตอ่) 
 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน

รวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ

จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดข้ึนแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น 
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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แผนภาพแสดงตำแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนตา่งประเทศเป็นหลัก โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกวา่ 80% ของ NAV 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ำคญั
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market Risk) 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

ต่ำ    สูง 

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

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในผู้ออกตราสารรวม 

ต่ำ    สูง 

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

 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

ต่ำ   สูง 

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

หมายเหต:ุ กองทุนลงทุนในกองทุนหลักท่ีมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Electric 

การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม 

ต่ำ   สูง 

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

หมายเหต:ุ กองทุนลงทุนในกองทุนหลักท่ีมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การป้องกันความเสี่ยง fx 

ต่ำ   สูง 
ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
    

หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนประมาณ 50% ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ 

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเส่ียง 
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สดัสว่นการลงทนุของกองทนุหลกั 

 
แหล่งท่ีมา: Factsheet Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
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  คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอ่ปขีอง NAV) 
 

 

1 กรณีท่ีกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้น
ทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้าซ้อนด้วยเช่นกัน 

2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
3 ไม่รวมค่าโฆษณาช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีจดทะเบียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

1      2             3           3 

คา่ธรรมเนยีม 
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คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่ซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เกบ็จรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย1 1.50 IPO 0.752 หลัง IPO 1.503 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน1 1.00 (ข้ันต่ำ 50 บาท) ไม่เรียกเก็บ4 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน   
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่เรียกเก็บ4 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย 1.50 

ค่าธรรมเนียมการโอน 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

1 กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น 
โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น และรวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้าซ้อนด้วยเชน่กัน 

2 ในช่วงระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 0.75% โดยบริษัทจัดการจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายให้กับกองทุนสำรองเล้ียงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 

3 ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตราไม่เกิน 1.50% โดยบริษัทจัดการอาจ
คิดค่าธรรมเนียมการขายกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ภายใต้เงื่อนไขดังน้ี 
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายให้กับกองทุนสำรองเล้ียงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายท่ีเรียกเก็บจริงสำหรับลูกค้าท่ีมีการลงทุน

เท่ากับหรือมากกว่า 50 ล้านบาทต่อรายการ 
(3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายท่ีเรียกเก็บจริงสำหรับลูกค้าท่ีไม่เข้าข้อ (1) 

และข้อ (2) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทาง www.bblam.co.th และปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว ท้ังนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพ่ิม
เท่ากับ 7% หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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1. ดชันีชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คอื 
 
ดัชนี OECD G7 CPI + 5.5% (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ตามข้อมูล
ล่าสุดท่ีบริษัทมี ณ วันท่ีคำนวณ 
 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงาน ณ จดุขาย คอื 
 
Global Equity 
 

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจา่ยปนัผล ไม่จ่าย 
ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน 17 มีนาคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้) 
อายโุครงการ ไม่กำหนด 
จำนวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
การซือ้และขายคนืหนว่ยลงทนุ วนัทำการซือ้ 
 ชว่ง IPO : 9 - 15 มีนาคม 2565 
  บริษัทจัดการ/ 

ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น. 
  BF Fund Trading : สามารถทำรายการได้ 24 ช่ัวโมง 

  (cut off time 15.00 น.) 

 หลงั IPO  : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1 
 (ทำรายการไดต้ัง้แตว่ันทำการซ้ือขายถัดจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 
  บริษัทจัดการ/ 

ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน/ 
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bualuang iBanking/  
Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ 
Bualuang Phone/ BF Fund Trading4 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลค่าข้ันต่ำของการซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 
 มูลค่าข้ันต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 
 หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปล่ียนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลง และเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาท่ี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้

 วนัทำการขายคนื : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1 
 (ทำรายการไดต้ัง้แตว่ันทำการซ้ือขายถัดจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 
  บริษัทจัดการ/ 

ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bualuang iBanking/  
Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ 
Bualuang Phone/ BF Fund Trading4 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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 มูลค่าข้ันต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด 
 ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไม่กำหนด 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการ

ถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน 
(ปัจจุบัน ภายใน 4 วันทำการ) 

 วันท่ีคำนวณ NAV : วันท่ี T+2 (T = วันทำการซ้ือขาย) 
 1 วันทำการซื้อขายของกองทุนท่ีระบุในส่วนท้ายของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

2 ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile 
Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading 

3 การส่งคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย 
หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการ
ซื้อขายถัดไป 

4 การส่งคำส่ังซื้อหลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหน่วย
ลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำส่ังขายคืนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการ
ซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อ
ขายถัดไป 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ีช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
หรือทุกช่องทาง ดังนี้ 
 เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซ้ือคนื 
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application 
 ประกาศปิดท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
 หนังสือพิมพ์รายวัน 
 ตรวจดูข้อมูลใน NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ ชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 
นาง อติกานต์ พานิชเกษม 
น.ส. สุดารัตน ์ทิพยเทอดธนา  
น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ 
น.ส. ปริยนุช คล่องคำนวณการ 
น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล 
นาย เจฟ สุธีโสภณ 
น.ส. อรุณี ศลิปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน ์อรุณจิตต์ 
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์  
นาย ปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต 
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์ 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุ 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 

Click ดูวันทำการ 
ซื้อขายของกองทุน 
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ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 
 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000 
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 
 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500 
 บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234 
 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 
 บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449 
 บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 
 บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 
 บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 
 บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2949-1999 
 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 

ตดิตอ่สอบถาม/ 
รบัหนงัสอืชีช้วน/ 
รอ้งเรยีน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์: 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจสอบ
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ท่ี www.bblam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. 

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์

ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัย
ทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความม่ันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่า
กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

- ความเสีย่งจากการกระจุกตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงาน
ท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์ 
ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน 
หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงท่ีบาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ 
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่ 

- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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ขอ้มลูกองทนุหลกั (Master Fund) 

ชือ่กองทนุ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 
ชนดิหนว่ยลงทนุ Class S Acc (USD) 
วนัทีจ่ดัตัง้กองทนุ 17 มิถุนายน 2564 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ประเทศไอร์แลนด์ 
ISIN Code IE00BMG7PH05 
Bloomberg Ticker LEGIISU ID 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ ไม่กำหนด 
นโยบายการลงทนุ ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทท่ีเก่ียวกับโครงสร้าง

พ้ืนฐานในกลุ่มประเทศ G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี 
และแคนาดา ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกำลังพัฒนา ไม่เกิน 20% ของ NAV ท้ังนี้ บริษัทท่ีเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น กลุ่ม
สาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น  
การคัดเลือกหุ้นท่ีจะลงทุน ผู้บริหารจัดการกองทุนจะมุ่งเน้น 1) เป็นบริษัทท่ีมีการดำเนินธุรกิจท่ียืน
ยาวในด้านการลงทุน โดยปกติมากกว่า 40 ปีข้ึนไป 2) มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอในระยะยาว 
3) ผลกำไรของบริษัทมีความผันผวนต่่ำ 4) ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากมีกระแสเงินสด
รับ/สินทรัพย์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินเฟ้อ และ 5) อยู่ในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีการแข่งขัน
ท่ีจำกัด และคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยาก (barrier to entry) 

ดชันชีีว้ดั OECD G7 CPI +5.5% 
ผูบ้รหิารจดัการกองทนุ ClearBridge Investments 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch 

คา่ธรรมเนยีมกองทนุหลกั 
Initial Sales Charge ไม่มี 
Annual Management Fee 0.40 
Annual Administration and Depositary Fee 0.15 
Total Expense 0.55 

ผลการดำเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
แหล่งท่ีมา: Factsheet Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
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= Official holidays of the Fund 
 

 
หมายเหตุ : 1. IPO วันท่ี 9 - 15 มีนาคม 2565 จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมวันท่ี 17 มีนาคม 2565 และเริ่มเปิดทำการซื้อขาย

หลัง IPO ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 2. เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ท่ี

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายล่าสุดได้ท่ีเว็บไซต์ www.bblam.co.th 

ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2565 




