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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมน�เ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเน�ยม
ผลการดำเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศเวียดนาม (Vietnam) และ/หรือ
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของ
ผูประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอื่น รวมทั้งหน�วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ที่เนน
ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม ทั้งน�้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนขางตนที่เกี่ยวของกับประเทศ
เวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที
H ่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหน�วย property หน�วย infra ที่เกี่ยวของกับประเทศเวียดนาม หรือมีไวซึ�งตราสารทุน
ตราสารหน�้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอื่น ทั้งในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดย
เฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 20% ของ NAV
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน�วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมฟีดเดอร (Feeder Funds) หรือสามารถกลับมาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นโดยตรงได โดยไมทำให
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด ณ ขณะนั้น และตองเป็นไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถ อื หน�วยลงทุน
กลยุทธการลงทุน
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชน�ชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
•
•
•

ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ
ผูล งทุน ที่ส ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย ที่เกี่ยวของกับประเทศเวียดนาม โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหน�้ทั�วไป
ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่
ดีกวาการลงทุนในตราสารหน�้ทั�วไป และเน��องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเน��องเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกับใคร
•
•

ผูลงทุนที่มีความจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนน�้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

ผูลงทุนไมสามารถนําหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน�าย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ
ภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ�มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมและขอรับคูมือการ
ลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนรวมน�้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดวย
เน��องจากกองทุนน�้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ
ที่ไมปกติ ทำใหกองทุนไมสามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ�งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
เน��องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงิน
คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได
กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives หรือ Structured Note ได กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจำนวนทีน่ อยกวา จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของ Derivatives และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ และ/หรือมีอันดับความน�าเชื่อถืออยูในระดับที่ต่ำกวา
อันดับความน�าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได รวมถึงตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดชำระหน�้ของผูออกตราสาร ซึ�งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจำนวนได
กองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน ซึ�งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน�วยลงทุนที่ได้รับไวแลวหรือหยุดรับคำสั่งดังกลาวได
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหน�วยลงทุนลาชากวา
ระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หาก
ผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจำเป็นจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดำเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมให
สิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ เพื่อใหเป็นไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเทาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนตางประเทศเปนหลัก โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ำ

สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

ต่ำ

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง
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คาธรรมเน�ยม
* คาธรรมเน�ยมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเน�ยมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

เรียกเก็บจริง

คา ธรรมเนีย มที่เ รีย กเก็บ จริง
% ตอ ปข องNAV

4.00

3.5310

3.00
2.1400

2.00

1.6050

1.1770

1.00
0.1605
0.0856

0.00

การจัดการ1

0.0535

ผูดูแลผลประโยชน 2 นายทะเบียน

คาใชจา ยอืน่ 3

รวมคาใชจาย 3

1

กรณ�ที่กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน
100 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เปนตน

2

คาธรรมเน�ยมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเน�ยมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ

3

ไมรวมคาโฆษณาชวงเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก (คาใชจายโฆษณาและประชาสัมพันธชวงเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก
ไมเกิน 1.07% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่จดทะเบียน)

5

คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากผูถ อื หน�วยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเน�ยมการขาย1
คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน1
• ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
• ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเน�ยมการสับเปลี่ยน
• ภายในบริษัทจัดการ
• กับบริษัทจัดการอื่น
- กรณ�เปนกองทุนตนทาง
- กรณ�เปนกองทุนปลายทาง
คาธรรมเน�ยมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน�วยลงทุน
คาธรรมเน�ยมอืน่ ๆ

สูงสุดไมเกิน
1.00

เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ2

1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมมี

ไมมี

200 บาทตอรายการ
เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย
ไมมี

ยังไมเปดใหบริการ3
ยังไมเปดใหบริการ3
ไมมี

ตามที่จายจริง

ตามที่จายจริง

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 โดย
กองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมจากกองทุนตนทางเพิ�มเติมอีก เปนตน

2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

3

กอนเปดใหบริการ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบผานทาง www.bblam.co.th

การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน กรณ�สับเปลี่ยนหน�วยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหน�วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหน�วยลงทุนจะเสีย
คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลคาเพิ�ม
เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว

6

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชวี้ ดั ของกองทุน (Benchmark) คือ
ดัชน� MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Vietnam Equity
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ขอมูลอืน่
นโยบายการจายปนผล
ผูด แู ลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหน�วยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั�น จำกัด
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ไมกำหนด
1,250 ลานบาท
วันทำการซือ้
ชวง IPO
: วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564
• บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น.
หลัง IPO
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
(ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
• Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
•

: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: 500 บาท
: 500 บาท

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของ
ผูถือหน�วยลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบ
ลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลา
ที่ผูถือหน�วยลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได

: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1

วันทำการขายคืน

(ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
•
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: เวลา 8.30 - 14.00 น.
: เวลา 8.30 - 14.00 น.
: ไมกำหนด
: ไมกำหนด

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คำนวณ NAV

: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันทำการ
ถัดจากวันทำการขายคืนหน�วยลงทุน
(ปจจุบัน ภายใน 5 วันทำการ)
: วันที่ T (T = วันทำการซือ้ ขาย)

1 วันทำการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ

Click ดูวันทำการซื้อขายของกองทุน

รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ชองทางใดชองทางหนึ�ง
หรือทุกชองทาง ดังน�้
 เว็บไซตบริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 Mobile Application เชน BF Mobile Application
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพรายวัน
 ตรวจดูขอมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามไดที่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8
ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม� บริหารกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาง อติกานต พานิชเกษม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย เจฟ สุธีโสภณ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. อรุณ� ศิลปการประดิษฐ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
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ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

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.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหน�วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
ติดตอสอบถาม/
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
รับหนังสือชีช้ วน/
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
รองเรียน
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
Email: crm@bblam.co.th
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ เน��องจากกองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
ขัดแยงทางผลประโยชน
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุน
ในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผู้ถือหน�วยลงทุนของทั้งกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจสอบ
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไดที่ www.bblam.co.th
•

•
•



การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมน�้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน�วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน�้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิม� เติม
ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง
การเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ�งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั�นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน
อาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้
1. ตราสารหน�้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุ ตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ
ตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผัน
ผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหน�วยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกลาว ซึ�งทำไดดังตอไปน�้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสีย่ งบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เน��องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย: ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
11

ตารางแสดงวันทำการซือ้ ขายหน�วยลงทุน ป 2564
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= วันหยุดทำการซื้อขายหน�วยลงทุน

หมายเหตุ : 1. IPO วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564 จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และ
เริ�มเปดทำการซื้อขายหลัง IPO ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เปนตนไป
2. เน��องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน�วยลงทุน ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขาย
ของกองทุนไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขาย
ลาสุดไดที่เว็บไซต www.bblam.co.th
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