แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
กองทุนเปดบัวหลวงมันน�ม� ารเก็ตเพือ่ การเลีย้ งชีพ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

Bualuang Money Market RMF (MM-RMF)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเน�ยม
ผลการดำเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

•

นโยบายการลงทุน :
- กองทุนเนนลงทุนในตราสารหน�้ซึ�งมีการจัดอันดับความน�าเชื่อถือในตัวตราสารและหรือผูออกตราสารระยะ
ยาวสามอันดับแรก ระยะสั้นสองอันดับแรก ในระดับ National และหรือ International Scale
- กองทุนลงทุนในตราสารหน�้ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศ โดยมี
สัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 40% ของ NAV
การลงทุนในตราสารหน�้ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถามหรือมีอายุ
สัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไมเกิน 397 วันนับแตวันที่ลงทุน กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถวง
น้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ�งไมเกิน 92 วัน
กองทุนจะลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แตกองทุนจะไมลงทุนใน
Structured Note
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางใหไดผลตอบแทนที่ใกลเคียงดัชนีชี้วัด
ที่กำหนด โดยเนนการคัดเลือกตราสารหน�้ภาครัฐและเอกชนระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
•

•
•
•

กองทุนรวมน�้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุที่เนน
ความมั่นคงในการดำรงเงินต้น โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเน��องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิ
ประโยชนทางภาษี
ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกลเคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกวากองทุนรวมตราสารหน�้
ทั�วไปได
ผูลงทุนที่ตองการสภาพคลองสูง
ผลงทนที่ตองการลงทนที่มีความเสี่ยงต่ำ

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกับใคร
•
•

ผูลงทุนที่มีความจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนน�้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดพี อ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

แมวากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนไดเฉพาะทรัพยสินที่มีความเสี่ยงต่ำ แตก็มีโอกาสขาดทุนได
การลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุน
อาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ�มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมและ
ขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหน�วย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เน��องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกำหนด
ในกรณ�ที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทำใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนที่ต่ำลงได สงผลให
กองทุนไดรับชำระคืนเงินกอนกำหนดและจะตองลงทุนในหลักทรัพยที่ไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด
ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั�งซื้อขายหน�วยลงทุนที่ไดรับไว
แลวหรือหยุดรับคำสั�งดังกลาวได
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมด
ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี
ความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน�้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต
เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ เพื่อให
เปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ
ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใด
เทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ: กองทุนมีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศบางสวน โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 40% ของ NAV

ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากการผิดนัดชำระหน�ข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)
อันดับความน�าเชื่อถือ
สวนใหญของกองทุนรวม

GOV/ AAA

AA, A

BBB

ต่ำกวา BBB

Unrated

ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณ�ที่กองทุนลงทุนในอันดับความน�าเชื่อถือนั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน ต่ำกวา 3 เดือน

3 เดือน ถึง 1 ป

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

ต่ำ

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

สูง

<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

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
การลงทุนกระจุกตัว
<20%
20-50%
รายประเทศรวม

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ต่ำ

ไมปองกัน
สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวา 90% ของ NAV

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

ทรัพยสินอื่นและหนี้สนิ อืน่
-0.03%

พันธบัตร
32.86%

เงินฝากธนาคาร
22.10%

ตั๋วเงินคลัง
12.32%
หุนกู
15.66%

ตั๋วแลกเงิน
17.08%

ชือ่ ทรัพยสินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1)
2)
3)
4)
5)

ชือ่ ทรัพยสนิ
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ตั�วเงินคลัง กระทรวงการคลัง
ตั�วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หุนกู บริษัท ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
หุนกู บริษัท โตโยตา ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด

Credit rating
AAA
AAA
AA
AAA
AAA

% ของ NAV
32.86
12.32
7.88
6.41
4.64

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน�าเชือ่ ถือ

% ของ NAV
ตราสารหนีต้ า งประเทศ
credit rating ตาม international rating scale
0%
3%
6%
9%
12%

ตราสารหนีใ้ นประเทศ
0%

20%

60%

61.84%

AA

7.89%

A+

9.20%

A

4.61%

BBB

4.18%

อันดับความนาเชือ่ ถือ

อันดับความนาเชือ่ ถือ

AAA

40%

A

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th

11.23%
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คาธรรมเน�ยม
* คาธรรมเน�ยมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

เรียกเก็บจริง

2.1400

2.00
1.4338

1.50
1.00
0.5350
0.2140

0.50
0.00
1

การจัดการ

1

0.4232

0.1284
0.1070

0.0754

ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน

คาใชจา ยอืน่

0.0428
0.0268
2

3

รวมคาใชจา ย

คาธรรมเน�ยมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ปรับลดเปน 0.2140% ของ NAV ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
จนกวาจะมีการแจงเปลี่ยนแปลง
2 คาธรรมเน�ยมผูด ูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเน�ยมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
3 คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่เรียกเก็บจริง

คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากผูถ อื หน�วยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเน�ยมการขายหน�วยลงทุน1
คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
• ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
• ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเน�ยมการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน
• ภายในบริษัทจัดการ
• กับบริษัทจัดการอื่น
- กรณ�เปนกองทุนตนทาง
- กรณ�เปนกองทุนปลายทาง

สูงสุดไมเกิน
0.50

เรียกเก็บจริง
ไมเรียกเก็บ

0.50 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

0.50 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาทตอรายการ
เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย

ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน

0.50% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณ�สับเปลี่ยนหน�วยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหน�วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหน�วยลงทุนจะเสียคาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืนหน�วย
ลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้

หมายเหตุ คาธรรมเน�ยมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งน�้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ�มเทากับ
7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเน�ยมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark) คือ
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย
และธ.ไทยพาณิชย สัดสวน 10.00%
(2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนีภ้ าคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออก
ตราสารอยูใ นระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 10.00%
(3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดสวน
70.00%
(4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน บวกดวยคาเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มี
การจัดอันดับในระดับ A อายุ 1 เดือน สัดสวน 10.00%
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็ม
จำนวน

2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
MM-RMF
% ต่อปี ของ NAV

3.00%
2.00%

2.60%
2.49%

2.20%
2.14%

1.85%

อ ัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 3 เดือน

Benchmark

1.60%

1.91%
1.73%

1.40%

1.18% 1.21% 0.97%

1.23%

1.17%

0.78% 0.94%

1.00%

0.64%

1.11%

0.93%

0.58%

1.39%

0.93%0.89% 1.07%

0.60%
0.36%
0.41% 0.47%
0.34%
0.09%

0.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -0.02%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 0.04% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market General
6. ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 12 พฤศจิกายน 2551
1 หนวย : % ตอป


ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุม Money Market General ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

0.11

0.22

0.41

0.94

1.01

1.52

0.01

0.01

0.01

0.11

0.09

0.20

25th Percentile
50th Percentile

0.09
0.07

0.15
0.11

0.30
0.19

0.79
0.57

0.91
0.76

1.46
1.36

0.01
0.02

0.01
0.02

0.02
0.02

0.14
0.15

0.12
0.13

0.22
0.23

75th Percentile

0.05

0.06

0.06

0.54

0.65

1.19

0.02

0.02

0.02

0.16

0.14

0.23

95th Percentile

0.03

0.03

0.03

0.49

0.57

1.12

0.04

0.03

0.03

0.16

0.14

0.24

หมายเหตุ: คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด แู ลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหน�วยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2551
ไมกำหนด
5,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
• บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย1
• Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking/
BF Fund Trading2
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
• บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking/
BF Fund Trading2
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คำนวณ NAV
1
2

3

: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง3
: 500 บาท
: 500 บาท
: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง3
: ไมกำหนด
: ไมกำหนด
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต
วันทำการถัดจากวันทำการ
ขายคืนหน�วยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)

ปจจุบันสามารถทำรายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking/
บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ และ BF Fund Trading
การสงคำสั�งซื้อ ผาน BF Fund Trading หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำ
การซื้อขาย จะไดราคาขายหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการสงคำสั�ง
ขายคืนผาน BF Fund Trading หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซือ้ ขาย
จะไดราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป
การสงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเวน BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย
หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายถัดไป
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รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
รองเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผจู ัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม� บริหารกองทุนน�้
นาง อติกานต พานิชเกษม
12 พฤศจิกายน 2551
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
25 เมษายน 2554
น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ
12 พฤศจิกายน 2551
น.ส. อรุณ� ศิลปการประดิษฐ
21 กรกฎาคม 2554
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
21 กรกฎาคม 2554
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
17 กรกฎาคม 2561
0.74
Click ดูคำอธิบาย PTR
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 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
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889

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

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 1 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิม� เติม
ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน�้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น�าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ�งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหน�้ โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมี
ความหมายโดยยอ ดังตอไปน�้
ระดับการลงทุน

TRIS
AAA

Fitch Moody's
AAA(tha) Aaa

AA

AA(tha)

Aa

A

A(tha)

A

BBB

BBB(tha)

Baa

ระดับที่ตำ่ กวาน�าลงทุน ต่ำกวา
BBB

ต่ำกวา
BBB(tha)

ต่ำกวา
Baa

ระดับที่นา� ลงทุน

•

S&P
AAA

คำอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะ
ไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด
AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ต่ำมากที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด
A
ความเสี่ยงต่ำที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตาม
กำหนด
BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชำระหน�้
ไดตามกำหนด
ต่ำกวา ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตาม
BBB กำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ�งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน
โดยราคาตราสารหน�้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน�้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น
ราคาตราสารหน�้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของ
ทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่
มี portfolio duration ต่ำกวา
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คำอธิบายเพิม� เติม (ตอ)
•

•

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�าเชื่อถืออยู
ในอันดับที่สามารถลงทุนได
- ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง� (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบตอประเทศดัง กล าว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกล า วอาจมีผ ลการ
ดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหน�วยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
จากดังกลาว ซึ�งทำไดดังตอไปน�้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เน��องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกัน
ความเสี่ยงหรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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คำอธิบายเพิม� เติม (ตอ)
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวา
ระหวางผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึง
ปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี
PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึง
ควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหน�้
เปนตน
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