
 

  

 

ประกาศ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม จ านวน 81 กองทุน 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) ขอแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม 
จ านวน 81 กองทุน (รายชื่อกองทุนตามเอกสารแนบ) ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และประกาศอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง* โดยมสีรุปสาระส าคญัเรื่องทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
ดงันี้ 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง (Liquidity Management Tools) 

บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้เีครื่องมอืบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มปีระสทิธภิาพ โดยมเีครื่องมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องที่หลากหลายเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถเลือกใช้ได้ตามความหนักเบาและความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์วิกฤต ตลาดผิดปกติ และที่ส าคญัเพื่อรกัษาประโยชน์ของ
ผูล้งทุนโดยรวมและลดความเสีย่งทีธุ่รกจิจดัการลงทุนจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งเชงิระบบ (Systemic Risk) 

(1) กลุ่มเคร่ืองมือท่ีก าหนดให้ผู้ลงทุนท่ีท าธุรกรรมเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย (Pass on Transaction Cost tools) 
ไดแ้ก่ 
(1.1) การก าหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (Liquidity 

Fee) : การเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกทีม่มีลูค่ารวมกนัเกนิปรมิาณทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนื
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไม่เกนิปรมิาณทีก่ าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

(1.2) การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สินของ
กองทุนรวม (Swing Pricing) : การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) เพื่อสะท้อนต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรพัย์สนิ (Transaction Costs) ของกองทุนรวม เมื่อกองทุนรวมมคี าสัง่ซื้อหรอื
ขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกินระดบัที่บริษัทจดัการก าหนด (Swing Threshold) ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะ
ค านึงถงึปัจจยัอา้งองิ (Swing Factor) ในการปรบัมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(1.3) การเพ่ิมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่เติมโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท า
รายการซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคนืหน่วยลงทุน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมกันเกินปรมิาณที่บรษิัท
จดัการก าหนด ทัง้นี้ หากปรมิาณการซื้อขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เกินปรมิาณที่ก าหนด ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว  

  



 

  

 

(2) กลุ่มเคร่ืองมือท่ีก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัการท าธุรกรรมของผู้ลงทุนในการซื้อและหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน และหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ 
(2.1) การก าหนดระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) : การก าหนด 

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดบัปรมิาณทีบ่รษิทั
จดัการก าหนดไว้ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการก าหนดไวก้่อนวนัทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนต้องการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการบรหิารสภาพคล่องของ
กองทุนรวม 

(2.2) การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) : การก าหนดเพดานการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในแต่ละวนัของกองทุนรวม ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินจาก Redemption Gate ที่ก าหนด บรษิัทจดัการ
จะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสดัส่วนเทยีบกบั Redemption Gate 

ส าหรบักองทุนรวมประเภท Feeder Fund และ Fund of Funds (กองทุนล าดบัท่ี 45 - 81) 

การจดัให้มีเครื่องมอืบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง  บริษัทจดัการสามารถพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางทีไ่ปลงทุนได ้กรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลี่ยนแปลงเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง บรษิทัจดัการจะพจิารณา
ใชเ้ครื่องมอืดงักล่าวตามทีก่องทุนปลายทางก าหนด ทัง้นี้ โดยไม่ขดักบัหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาเลอืกใช้เครื่องมอือย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจ าเป็น
และหรอืตามการประเมนิว่าสมควรภายใตเ้งือ่นไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์
สงูสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยการใชเ้ครื่องมอืชนิดหนึ่งๆ อาจมรีายละเอยีดหลกัเกณฑ์และหรอืเงื่อนไขทีใ่ชแ้ตกต่างกนั
ในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนัน้ๆ ทัง้น้ี หากในวนันัน้กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการอาจไม่ใช้
เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องกไ็ด้ โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ 

พรอ้มกนันี้บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการและขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมใหม้กีาร เปิดเผยรายละเอยีดขอ้มูล
ในโครงการที่เป็นลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมและแนวทางการบริหารจดัการกองทุนรวมเท่านัน้  โดยบริษัทจดัการจะไม่ระบุ
รายละเอยีดทีซ่ ้าซ้อนกบัเอกสารอื่น และไม่ระบุกฎเกณฑ์ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ไวใ้นรายละเอยีดโครงการอกี รวมถงึ
ยกเลกิการเปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ทีซ่ ้าซอ้นกนัในรายละเอยีดโครงการและขอ้ผกูพนั 

ทัง้นี้ การแก้ไขเพิม่เติมโครงการขา้งต้นได้รบัความเห็นชอบเป็นการทัว่ไปจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 
  



 

  

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ www.bblam.co.th ส่วนขา่วกองทุนบวัหลวง: ตารางรายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และ 
  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่  บลจ.บวัหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  บมจ.หลกัทรพัย ์บวัหลวง โทร. 0-2231-3777 
และ 0-2618-1000  บมจ. กรุงเทพประกนัชวีติ โทร. 0-2777-8999  บมจ.หลกัทรพัย ์ โนมรูะพฒันสนิ โทร. 0-2638-5500  บจ.หลกัทรพัย ์
เอเซยีพลสั โทร. 0-2680-1234  บมจ.หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700  บมจ.หลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร โทร. 0-2305-9449 
 บมจ.หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ โทร. 0-2657-7000  บมจ.หลกัทรพัย ์กรุงศร ีโทร. 0-2659-7000  บจ.หลกัทรพัยน์ายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ฟินโนมนีา โทร. 0-2026-5100 กด 1  บจ.หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์โทร. 0-2949-1999  บมจ.หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889  
 บจ.เอไอเอ โทร. 0-2634-8888 
 
*หมายเหตุ อา้งองิประกาศทีแ่กไ้ขต่างๆ ดงันี้ 
• ทน. 49/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบนัและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที ่2)  
• สน. 41/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน ทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัที ่3) และ นป. 2/2564 ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2564  
• ประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนเกีย่วกบัแนวปฏบิตักิารใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2564 
• สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวม  
• สน. 28/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย และกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2564 
• นจ.(ว) 10/2564 เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัการแกไ้ขโครงการใหส้อดคลอ้งกบัร่างประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยการค านวณและ

ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธมิลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2564  
• ประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2564 เรื่อง การค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

  
 

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
ประกาศ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 

กองทุนบวัหลวง



 

  

รายช่ือกองทุนรวม จ านวน 81 กองทุน 
กองทุนรวมทัว่ไป (44 กองทุน) 

1. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี้ภาครฐั (B-TREASURY) 16. กองทุนเปิดบวัหลวงรว่มทุน (BCAP) 31. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี (BERMF) 
2. กองทุนเปิดบวัหลวงธนทว ี(B-TNTV) 17. กองทุนเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล (BSIRICG) 32. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเลีย้งชพี (IN-RMF) 
3. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) 18. กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 (BBASIC) 33. กองทุนเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลีย้งชพี (B-SM-RMF) 
4. กองทุนเปิดบวัหลวงเพิม่พนู (B-ENHANCED) 19. กองทุนเปิดบวัแกว้ (BKA) 34. กองทุนเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาลเพื่อการเลีย้งชพี (BSIRIRMF) 
5. กองทุนเปิดบวัหลวงมนันี่มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี (MM-RMF) 20. กองทุนเปิดบวัแกว้ 2 (BKA2)  35. กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 เพื่อการเลีย้งชพี (BBASICRMF) 
6. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลีย้งชพี (BFRMF) 21. กองทุนรวมคนไทยใจด ี(BKIND) 36. กองทุนเปิดบวัหลวงทศพลเพื่อการเลีย้งชพี (B-TOPTENRMF) 
7. กองทุนเปิดบเีฟลก็ซ์ (B-FLEX) 22. กองทุนรวมบวัหลวงหุน้ธรรมาภบิาลไทย (B-THAICG) 37. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้อาเซยีนเพื่อการเลีย้งชพี (B-ASEANRMF) 
8. กองทุนเปิดบแีอค็ทฟี (B-ACTIVE) 23. กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน (B-INFRA) 38. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เวยีดนามเพื่อการเลีย้งชพี (B-VIETNAMRMF) 
9. กองทุนผสมบซีเีนียรส์ าหรบัวยัเกษยีณ (B-SENIOR) 24. กองทุนเปิดบวัหลวงธนคม (BTK) 39. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ฟิวเจอรเ์พื่อการเลีย้งชพี (B-FUTURERMF) 
10. กองทุนผสมบซีเีนียรส์ าหรบัวยัเกษยีณ เอก็ซ์ตรา้ (B-SENIOR-X)  25. กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล (BTP) 40. กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล (BBASICDLTF) 
11. กองทุนเปิดบวัหลวงอนิคมั (B-INCOME) 26. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้อาเซยีน (B-ASEAN) 41. กองทุนเปิดบวัหลวงทศพลหุน้ระยะยาว (B-TOPTENLTF) 
12. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ 25% เพื่อการเลีย้งชพี (B25RMF) 27. กองทุนเปิดบวัหลวง Small Mid Equity (B-SMEQ) 42. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 (BLTF75) 
13. กองทุนเปิดบวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชพี (BFLRMF) 28. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้จนี (B-CHINE-EQ) 43. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว (B-LTF) 
14. กองทุนผสมบวัหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) 29. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เวยีดนาม (B-VIETNAM) 44. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ไทยเพื่อการออม (BEQSSF) 
15. กองทุนเปิดบวัแกว้ปันผล (BKD) 30. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE)  

กองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds (37 กองทุน) 
กองทุนรวม Feeder Fund 57. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดฟั์นด์ (BGOLD) 70. กองทุนเปิดบวัหลวงยเูอสอลัฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) 

45. กองทุนเปิดบวัหลวงไฮยลิด ์(เฮดจ ์75) ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย  
(B-HY (H75) AI) 

58. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้อนิเดยีมดิแคปเพือ่การเลีย้งชพี (B-INDIAMRMF) 71. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลธมีเมตกิออพพอรทู์นิตี้เพื่อการออม  
(B-GTOSSF) 

46. กองทุนเปิดบวัหลวงไฮยลิด ์(อนัเฮดจ)์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  
(B-HY (UH) AI)  

59. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้จนีเอแชรเ์พื่อการเลีย้งชพี (B-CHINAARMF) 72. กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนืเพื่อการออม (B-SIPSSF) 

47. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญี่ปุ่ น (B-NIPPON) 60. กองทุนเปิดบวัหลวงยเูอสอลัฟ่าเพื่อการเลีย้งชพี (B-USALPHARMF) 73. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลยเีพื่อการออม 
(B-INNOTECHSSF) 

48. กองทุนเปิดบวัหลวงภารตะ (B-BHARATA) 61. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยีเพื่อการเลีย้งชพี (B-ASIARMF) 74. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยีเพื่อการออม (B-ASIASSF) 
49. กองทุนเปิดบวัหลวงยเูอสอลัฟ่า (B-USALPHA) 62. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอลเพื่อการเลีย้งชพี (B-GLOBALRMF) กองทุนรวม Fund of Funds 
50. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้เอเชยี (B-ASIA) 63. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลธมีเมตกิออพพอรทู์นิตี้เพื่อการเลีย้งชพี 

(B-GTORMF) 
75. กองทุนเปิดบวัหลวงบแีมพส ์25 (BMAPS25) 

51. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอล (B-GLOBAL) 64. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่การเลีย้งชพี (BCARERMF) 76. กองทุนเปิดบวัหลวงบแีมพส ์55 (BMAPS55) 
52. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลธมีเมตกิออพพอรทู์นิตี้ (B-GTO) 65. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลยเีพื่อการเลีย้งชพี  

(B-INNOTECHRMF) 
77. กองทุนเปิดบวัหลวงบแีมพส ์100 (BMAPS100) 

53. กองทุนเปิดบวัหลวงฟินเทค (B-FINTECH) 66. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลดเ์พื่อการเลีย้งชพี (BGOLDRMF) 78. กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื (B-SIP) 
54. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร์ (B-GLOB-INFRA) 67. กองทุนเปิดบวัหลวงอนิคมัเพื่อการออม (B-INCOMESSF) 79. กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนืเพื่อการเลีย้งชพี (B-SIPRMF) 
55. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร์ (BCARE) 68. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ฟิวเจอรเ์พื่อการออม (B-FUTURESSF) 80. กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานและอสงัหารมิทรพัย์ 

(B-IR-FOF) 
56. กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี(B-INNOTECH) 69. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้จนีเพื่อการออม (B-CHINESSF) 81. กองทุนเปิดฟันดอ์อฟฟันดบ์วัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐาน&อสงัหารมิทรพัย ์

เพื่อการเลีย้งชพี (B-IR-FOFRMF) 




