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กองทนุเปดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี
เพือ่การออม 

Bualuang Global Innovation & Technology  
Super Savings Fund 
(B-INNOTECHSSF) 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมูลสำคญั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 

แบบ 123-1 
ขอมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2565 

IPO วนัที ่21 - 27 เมษายน 2565 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

คาธรรมเนยีม 

ผลการดำเนนิงาน 

ขอมลูอืน่ๆ 

คณุกำลังจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund: SSF) 

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต  

บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” 
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 นโยบายการลงทุน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย

เฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/
หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 100% ของ NAV และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund ชนิด
หน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD ที่มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัว
โลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซ่ึงประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ของกองทุนหลัก
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
ลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กลยุทธการลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด
กลยุทธ์การบริหารของกองทุนหลัก
- มุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด
- กลยุทธการบริหารของกองทุนหลัก คือ มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management)

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั่วไป
 ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูง

จากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

ทำอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

กองทนุรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 
 ผูลงทุนท่ีมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้ภายในระยะเวลา 10 ป
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงนิท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

 อานหนงัสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

https://www.bblam.co.th/?cID=2096
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คำเตอืนทีส่ำคญั 
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกัน 
 ผู ้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี 

เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทนุได้ท่ี

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่

ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 กองทุนหลักอาจนำเงินไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 เนื ่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี ่ยงอัตราแลกเปลี ่ยนทั ้งจำนวน ดังนั ้น กองทุนจึงมีความเสี ่ยงจากความผันผวนของ 

อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ และผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงิน
คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ 

 กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives หรือ Structured Note ได้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนท่ีน้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

 กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของ Derivatives และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิด
นัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจำนวนได้ 

 กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้ 

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ ้นอยู ่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.bblam.co.th 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ 
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเส่ียง 

 

  
 
หมายเหตุ กองทุนมี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปบัญชไีมนอยกวา 80% ของ NAV 

 
 

  

 แผนภาพแสดงตำแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 

ปจจยัความเสีย่งทีส่ำคัญ 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาหนวยลงทนุ (Market Risk) 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

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

ต่ำ         สูง 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในผูออกตราสารรวม 

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

ต่ำ         สูง 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

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

ต่ำ       สูง 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Technology   

         
การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม 

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

ต่ำ       สูง 
หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

         
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การปองกันความเส่ียง fx ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพนิจิ ไมปองกัน 
 ต่ำ       สูง 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 
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สดัสว่นการลงทนุของกองทนุหลกั 
% ของ NAV 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชือ่ทรพัย์สนิทีก่องทนุหลกัลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท้ังน้ี คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.bblam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

ชื่อทรพัยส์นิ  % ของ NAV 

1) 1. หน่วยลงทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund 94.27 

2)           -        - 

3)           -        - 

4)           -        - 

5)           -        - 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1 กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการ 
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที ่กองทุนต้นทางกำหนด และ  
(2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน 

2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
3 ไม่รวมค่าโฆษณาช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน 

ครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

คาธรรมเนยีม 
ค่า
ธร
รม
เนีย

มที่
เรยี

กเก็
บจ

รงิ 
% 

ต่อ
ปีข

อง
 N

AV
 

1 2 3 3 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 

คาธรรมเนียมการขาย1 1.00 ไม่เรียกเก็บ2 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน1   

 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ปี 1.00 (ข้ันต่ำ 50 บาท) 1.00 (ข้ันต่ำ 50 บาท) 

 ถือครองมากกวา 1 ปี 50 บาทต่อรายการ 50 บาทต่อรายการ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน   

 ภายในบริษัทจัดการ ไม่มี ไม่มี 

 กับบริษัทจัดการอ่ืน   

» กรณีเป็นกองทุนต้นทาง 200 บาทตอรายการ ยังไมเปดใหบริการ3 

» กรณีเป็นกองทุนปลายทาง เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย ยังไมเปดใหบริการ3 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ไม่มี ไม่มี 

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจายจริง ตามท่ีจายจริง 
1 กรณีกองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ 

ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราท่ี
กองทุนตนทางกำหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน และ
รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหน่ึง บริษัทจัดการจะไมเรียก
เก็บคาธรรมเนียมดังกลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน 

2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
3 ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพ่ิม
เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตน  
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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1. ดชันีชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คอื 
 

1) ดัชนี MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ (ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) สัดสวน 50% 

2) ดัชนี MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ (ซึ่งเปนเกณฑวัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน สัดสวน 50% 

 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงาน ณ จดุขาย คอื 
 

Technology Equity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนนิงานในอดตี 

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 
ผูดแูลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน วันท่ี 29 เมษายน 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได) 
อายโุครงการ ไมกำหนด 
จำนวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท 
การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ วนัทำการซือ้ 
 ชวง IPO : วันท่ี 21 - 27 เมษายน 2565 

  บริษัทจัดการ/ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: 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  : ทุกวันทำการซ้ือขายของกองทุน1 
 (ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม) 

  บริษัทจัดการ/ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน/ 
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bualuang iBanking/ 
Bangkok Bank Mobile Banking/ 
BF Fund Trading4 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือคร้ังแรก : 500 บาท 
 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือคร้ังถัดไป : 500 บาท 
 หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาท่ีผูถือหนวยลงทุนสามารถใชประโยชนจาก
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 วนัทำการขายคนื : ทุกวันทำการซ้ือขายของกองทุน1 
 (ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม) 

  บริษัทจัดการ/ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

  Bualuang iBanking/ 
Bangkok Bank Mobile Banking/ 
BF Fund Trading4 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลคาข้ันต่ำของการขายคืน : ไมกำหนด 
 ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

ขอมลูอืน่ๆ 



10 
 

 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั ้งแตวันทำการ 
ถัดจากว ันทำการขายค ืนหนวยลงทุน 
(ปจจุบัน ภายใน 5 วันทำการ) 

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

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

3 การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำ
การซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป 

4 การส่งคำสั่งซื้อหลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสัง่ขายคืนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุด
ทำการซื้อขาย จะได้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทาง 
ดังนี้ 
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th   
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application 
 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ หรือหนังสือพิมพรายวันอื่นใด 
 เว็บไซตผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 
 

ชื่อผูจดัการกองทนุ 
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา 
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา  
นาง อติกานต พานิชเกษม 
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 
น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ 
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล 
นาย เจฟ สุธีโสภณ 
น.ส. อรุณี ศลิปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ  
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท 

วนัทีเ่ริม่บรหิารกองทนุ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

Click ดูวันทำการ 
ซื้อขายของกองทุน 
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ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  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 พลัส โทร. 0-2680-1234 
 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 
 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449 
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000 
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 

ตดิตอสอบถาม/ 
รับหนงัสอืชี้ชวน/ 
รองเรียน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
เลขท่ี 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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอใหเกดิความ
ขดัแยงทางผลประโยชน 

เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของ
ท้ังกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.bblam.co.th 

  

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได

รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ี
เสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันท่ี 5 เมษายน 
2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ไม่เป็นเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 

ปจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ 
เปนตนซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือ
สัญญาน้ันรายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV รวมกัน 

 ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ

ลงทุนได้ 
 ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk) หมายถึง  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ีสงผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุน
ท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงท่ีเงินบาทออนแตขาย
ทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็ง
และขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซ่ึงทำไดดังตอไปนี้ 
 ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ป้องกนัความเสีย่งบางสว่น โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การปองกันความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม 
 ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
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ขอมลูกองทนุหลกั (Master Fund) 

ชื่อกองทนุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวช่ันและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)   

วนัจดทะเบยีนกองทนุ : 10 มีนาคม 2560 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ : ไม่กำหนด 

นโยบายการลงทนุ : กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุน
หลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่ง Fidelity Funds - Global Technology Fund 
จัดตั้งและจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. จดทะเบียน
ซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ UCITS โดยเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ 
อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้า และการพัฒนาทางเทคโนโลยี  
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
หรือในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับ
สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของกองทุน 

ดชันีชีว้ดั : 1) MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% 
2) MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันท่ีคำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% 

ผู้จดัการกองทนุ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

ผูดู้แลผลประโยชน ์: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
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คาธรรมเนยีมกองทนุหลกั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 กรณีที ่กองทุน B-INNOTECH (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุน

ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ใน
อัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามท่ีจ่ายจริง 

 
ผลการดำเนนิงานยอนหลงัของกองทนุหลกั  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ วันจดทะเบียนกองทุน 10 มีนาคม 2560 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจบุันได้ที่ www.bblam.co.th 
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= Official holidays of the Fund 
 

 

หมายเหตุ : 1. IPO วันที่ 21 - 27 เมษายน 2565 จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมวันท่ี 29 เมษายน 2565 และ
เร่ิมเปดทำการซ้ือขายหลัง IPO ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

 2. เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขาย
ของกองทุนไดท่ี้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคนื หรือดูตารางแสดงวันทำการซ้ือขายล่าสุด
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.bblam.co.th 

ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุรวม บวัหลวง จำกัด 

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 


	คาธรรมเนียม

