ขอมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรบั การรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงทศพล
Bualuang Top - Ten Fund (BTP)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนทีล่ งทุนแบบไมมคี วามเสีย่ งตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?




นโยบายการลงทุน:
กองทุนเนนการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละมี ป จ จั ย พื้ น ฐานดี ซึ่ ง ผู จั ดการกองทุ น คาดหมายว า จะให ผ ลตอบแทนรวมสู ง สุ ด
10 อันดับแรก โดยจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
กลยุทธการบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงไดจากการลงทุนในตราสารทุน และความผันผวนของ
มูลคาหนวยลงทุ นได ในระดับสู ง โดยหวั งผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอปในระยะยาวที่ดีกว าการลงทุ นในตราสารหนี้
โดยทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ นนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3
ของจํ า นวนหน ว ยลงทุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด ผู ล งทุ น สามารถตรวจสอบข อ มู ล ได ที่
www.bblam.co.th
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ
หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัท
จัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรั ฐ ต า งประเทศนั้ น ซึ่ ง รวมถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล ต า งๆ ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

กลุมหุนที่เนนลงทุน

สูง
General

Large Cap

Mid / Small

Sector

ต่ํา

สูง

ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกตราสาร (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

<10%
ต่ํา

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

Click ดูคาํ อธิบายปจจัยความเสีย่ ง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

พาณิ ชย ์
25.27%
่
กลุ่มอืน
8.95%
พลังงานและ
สาธารณู ปโภค
24.49%

ขนส่งและ
โลจิสติกส ์
9.31%
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์
10.10%
ว ัสดุก่อสร้าง
10.51%

ชือ่ ทรัพยสนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพยสนิ
1. หุนสามัญ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2. หุนสามัญ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
4. หุนสามัญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)
5. หุนสามัญ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

% ของ NAV
10.10
9.31
9.28
8.95
8.62

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้ คุณสามารถดูขอมูลปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th

BTP | 5

คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะไดรบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*
คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
2559

2560

2561

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

2.50

สูงสุดไมเกิน 2.3230
1.605

2.00

1.8297 1.8169

สูงสุดไมเกิน 1.605

1.8971

1.50
1.00

สูงสุดไมเกิน 0.5468
0.50

0.1284

0.0321

สูงสุดไมเกิน 0.1284

สูงสุดไมเกิน 0.0428

0.00
การจ ัดการ

ผู ด
้ ูแลผลประโยชน์

0.0642

0.0514

0.1316

่
ค่าใช้จ่ายอืน

นายทะเบียน

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมลู คาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมการขาย1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน2
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน3
» กรณีเปนกองทุนตนทาง

เก็บจริง
ป 2559

ป 2560

ป 2561

1.00

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท)

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)

เทากับ
ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
» กรณีเปนกองทุนปลายทาง
เทากับ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
ไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขาย
การโอนหนวย
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
1
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
2
บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
3
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน
ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
2. แบบยอนหลังตามปปฏิทนิ

% ตอปของ NAV

75.00%

BTP

75.92%

71.35%

Benchmark

60.00%
47.80%

45.00%
34.53%

40.53%

36.24%

30.31%

30.00%

23.85%

19.12%
14.64%

15.00%

13.27%
3.69%

1.29%

0.00%

-0.37%

17.30%

4.72%

-3.63%

-6.45%

-11.23%

-15.00%
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

-8.08%

2561

3. ผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -14.41%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 11.86% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 7 ตุลาคม 2537
1
หนวย : % ตอป
2
ไมมีขอมูลตัวชี้วัดที่เปน TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกลาว
เปนขอมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
7 ตุลาคม 2537
ไมกําหนด
วันทําการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
» Bualuang iBanking/ Bualuang
mBanking/ ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป

ทุกวันทําการ
เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
500 บาท
500 บาท

* ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วันทําการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/ Bualuang
mBanking/ ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คํานวณ NAV

ทุกวันทําการ
เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ภายใน 4 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการ
ขายคืนหนวยลงทุน
วันที่ T (T=วันทําการซื้อขาย)

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
BTP | 8

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
น.ส. ดุษฎี ภูพัฒน
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
1 มิถุนายน 2552
2 พฤษภาคม 2549
1 มีนาคม 2550
27 ธันวาคม 2555
16 มิถุนายน 2558

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

0.67

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน/
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
Email: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.bblam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

Click ดูคําอธิบาย PTR

 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ 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 ภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกตราสาร (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวา
ระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงมูลคาการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น
ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ
เพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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