แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ เอเชียเพื่อการเลีย้ งชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

Bualuang Asia Equity RMF (B-ASIARMF)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน
กองทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น
Class C (AD) USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญั ชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
- Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด
ที่ มี ลักษณะ ดั งนี้ (1) จดทะเบี ยนในประเทศภู มิ ภ าคเอเชีย หรือ (2) จดทะเบียนในประเทศที่ อยู่น อกภู มิ ภ าคเอเชี ย
แต่ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (3) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ
ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกล่าวไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.bblam.co.th/?cID=6762
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
ลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุ น (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
-

•

กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากที่สุด (Passive Management)
ส่วนกลยุทธ์การบริหารของกองทุนหลัก คือ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
•
•

ผู้ลงทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
•
•

ผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
•
•

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ทีไ่ ม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนได้ หากเกิดกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ เช่น ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหรือแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของกองทุน เป็นต้น
กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารกองทุนเท่านั้น ทำให้กองทุนนี้มีค วามเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมที่ ลงทุนในหลักทรัพ ย์อ้างอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกัน
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคย
ได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการ
ลงทุนได้ที่บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ า
กว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพิ นิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่ างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตก
ลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจั ดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามพันธสัญ ญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ต่ำ

ความผันผวนของ
<5%
5-10%
10-15%
ผลการดำเนินงาน (SD)
ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่ำ

<10%
<20%

10-20%

20-50%

20-50%

15-25%

50-80%
50-80%

>25%

>80%
>80%

สูง

สูง

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Information Technology

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่ำ

<20%

20-50%

50-80%

>80%

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ต่ำ

การป้องกันความเสี่ยง fx ทั้งหมด/ เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV
1. หน่วยลงทุน Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund
2. 3. 4. 5. -

96.74

กองทุ น นี้ มี น โยบายลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

1

1
2
3

2

3

ค่าธรรมเนียมการจัดการรวมเงินค่าตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากกองทุนรวมต่างประเทศในอัตราไม่เกิน 0.535% แล้ว
ค่าธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน์รวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแล้ว
ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
• ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ปี
• ถือครองมากกวา 1 ปี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
• ภายในบริษัทจัดการ
• กับบริษัทจัดการอื่น

สูงสุดไม่เกิน
1.00

เก็บจริง
ไม่เรียกเก็บ

1.00 (ขัน้ ต่ำ 50 บาท)
50 บาทต่อรายการ

ไม่เกิน 1.00 (ขัน้ ต่ำ 50 บาท)
50 บาทต่อรายการ

ไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ

ไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิดให้บริการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น
1

หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่ มเท่ากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR
USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนที่ไม่ ได้ทำสัญ ญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุน ใน
ต่างประเทศ (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก)

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
30.00%

24.27%

% ตอปของ NAV

25.00%

19.81%

20.00%

16.76%

15.00%

B-ASIARMF
Benchmark

8.99%

10.00%
5.00%
0.00%

-2.42% -2.37%
2561 1

-5.00%
1

3.
4.
5.
6.

2562

2563

วันที่จัดตั้งกองทุน 11 ตุลาคม 2561

กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตั้งแต่จัดตัง้ กองทุนรวม คือ -33.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนรวม คือ 19.43% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
•

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
1

•

1

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 11 ตุลาคม 2561
1 หน่วย : % ต่อปี

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Asia Pacific Ex Japan ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Return (%)

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

12.82

26.07

61.24

13.61

13.60

8.19

11.10

14.70

14.87

15.89

13.04

13.70

25th Percentile
50th Percentile

5.70
3.43

9.86
7.62

54.66
41.65

9.96
8.26

10.84
10.07

6.10
3.60

12.28
14.18

15.48
16.97

15.51
16.74

17.71
18.80

14.85
16.01

15.36
16.08

75th Percentile
95th Percentile

1.93
-0.12

5.36
3.36

35.04
32.74

7.07
4.95

9.03
4.46

3.15
2.45

16.94
18.74

17.96
23.87

18.88
22.49

19.81
21.91

16.72
18.85

16.32
17.46

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
11 ตุลาคม 2561
ไม่กำหนด
5,000 ล้านบาท
วันทำการซือ้
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
• บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2
• Bualuang iBanking/
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
Bangkok Bank Mobile Banking
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: 500 บาท
วันทำการขายคืน
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
• บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bualuang iBanking/
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
Bangkok Bank Mobile Banking
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่
วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน
หน่วยลงทุน
วันที่คำนวณ NAV
: วันที่ T+1 (T = วันทำการซื้อขาย)
1
2

วันทำการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในส่วนท้ายของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ปั จจุ บั น สามารถทำรายการผ่ าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile
Banking และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

Click ดูวันทำการ
ซื้อขายของกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
 ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
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รายชือ่ ผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม /
รับหนังสือชี้ชวน /
ร้องเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อผูจ้ ัดการกองทุน
นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นาง อติกานต์ พานิชเกษม
น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
น.ส. ปริยนุช คล่องคำนวณการ
น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นาย ปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์
ไม่มี

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
2 มกราคม 2563

Click ดูคำอธิบาย PTR

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.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.bblam.co.th
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•
•
•

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ได้รับอนุมตั ิจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมนี้มิไ ด้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่ วนสรุป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ วั น ที่ 13 สิ งหาคม 2564 แล้ วด้ ว ยความระมั ด ระวั งในฐานะผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยง
•

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัย
ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุก ารณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) เกิ ด จากกองทุ น ลงทุ น ในบางหมวดอุ ต สาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ งหากเกิ ด
เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงาน
ที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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คำอธิบายเพิ่มเติม (ต่อ)
•

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน ในต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิ ม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึง ปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภท
ที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น
อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอน
หน่วยของผูล้ งทุน
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ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขาย
ในประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

ดัชนีชี้วัด
ผู้จดั การกองทุน
ผู้จดั การลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund
31 สิงหาคม 2561
กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กำหนด
เน้ น ลงทุ น ในหุ้ น ต่ างประเทศของภู มิ ภ าคเอเชี ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 70% ของ NAV ที่ มี
ลักษณะดังนี้
(ก) บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ
(ข) บริ ษั ท หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ใดที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศที่ อ ยู่ น อกภู มิ ภ าคเอเชี ย
แต่ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ
(ค) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัททีจ่ ดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ทั้ ง นี้ การลงทุ น ในแถบภู มิ ภ าคเอเชี ย ไม่ ร วมถึ ง ประเทศญี่ ปุ่ น ออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์
กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด
ที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่กำหนดตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้ไม่เกิน 30% ของ NAV
(ก) เงินสด ตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน และตราสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
(ข) ตราสารหนี้ (รวมถึงตราสารหนีแ้ ปลงสภาพ) ที่ออกโดยบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
MSCI AC Asia ex Japan Index-ND
Invesco Management S.A.
Invesco Asset Management Ltd. ประเทศอังกฤษ
BNY Mellon (International) Limited สาขาลักเซมเบิรก์

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
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หลักทรัพย์ 10 อันดับ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

แหล่งทีม่ า: Invesco Factsheet ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
* ข้อมูลก่อนวันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นข้อมูลอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุนขณะที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์
หมายเหตุ Invesco Asian Equity Fund (Dublin) (กองทุนหลัก) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์ ดำเนินการควบรวมกับกองทุน Invesco
Funds - Invesco Asian Equity Fund ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
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ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2564

= วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของ
กองทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อ ขายล่าสุดได้ที่เว็บไซต์
www.bblam.co.th
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