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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ ญีป่ นุ่
Bualuang Nippon Equity Fund (B-NIPPON)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน
- กองทุนลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวม Nomura Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย
ลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ส่วนที่เหลือ อาจพิ จารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้ งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้
กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
- Nomura Japan High Conviction Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งจัดตั้ง
ตามระเบียบของ UCITS บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการ
ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่น แต่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทั้งหมด
กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ โดยแสวงหาหุ้นที่มีความยั่งยืนของการเติบโตของกำไรและยอดขาย
รวมถึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูง และมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ :
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-nippon/information#content

•

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากที่สุด (Passive Management)
ส่วนกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนหลัก คือ มุ่งหวังลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในระยะยาวได้ และมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
•
•

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ
ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะ
ยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
•
•

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
•

•

•

•

•
•
•

•

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืน
เงินตามระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุ นอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศอ่อนค่าลง
หรือแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการ
ป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุน เป็นต้น
กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนเท่านั้น ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลั กทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุ นในจำนวนที่ น้ อยกว่า จึงมี กำไร/ขาดทุ นสู งกว่าการลงทุ นใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ในกรณี ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนิ นงานของกองทุ นรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดำเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น ต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ : กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลีย่ รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดำเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ำ

สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง
<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Electric Appliances

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีป่ ุ่น

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การป้องกันความเสี่ยง (fx)

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ต่ำ

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

หมายเหตุ : กองทุนป้องกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุน
ในต่างประเทศ

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
ทรัพยสนิ อืน่ และ
หนี้สินอืน่ -0.10%
สัญญาซือ้ ขายลวงหนา
-0.05%

Services 15.47%
Chemicals 11.47%

เงินฝากธนาคาร
4.92%

Machinery 17.13%
Retail Trade 7.54%
Info & Comms 6.78%

Electric Appliances
21.05%

หนวยลงทุน Nomura
Japan High Conviction
Fund 95.24%

Transportation Equip 5.48%

Cash & Others 4.70%
Precision Instruments 2.16%

Pharmaceutical 4.86%
Other Products 3.37%

ชือ่ ทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV
1. หน่วยลงทุน Nomura Japan High Conviction Fund

95.24

2.

-

-

3.

-

-

4.

-

-

5.

-

-

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

1

1
2
3

2

3

ค่าธรรมเนียมการจัดการรวมเงินค่าตอบแทนคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศอีกไม่เกิน 0.535% แล้ว (ปี 2563 เป็นอัตราที่รวมค่า Rebate
ของงวดก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้ว
ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย1
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน3
» กรณีเป็นกองทุนต้นทาง
» กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
การโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

1.50
1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ไม่เรียกเก็บ

50 บาทต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

50 บาทต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.50% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทางใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม
การขายและการรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
1
2

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7%
หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ TOPIX (Total Return Net) (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน
หลัก) ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า
75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ
30.00%

21.27%

% ตอปของ NAV

20.00%
9.66%

10.00%
0.00%
-10.00%

20.59%

0.61%
-0.03%

-4.90%

2558

B-NIPPON
Benchmark

-5.91%
-19.07%

2557 *

8.97%

-1.17%

-20.00%
-30.00%

16.99% 16.09%

12.13%

2559

2560

-15.52%

2561

2562

2563

* B-NIPPON จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.39%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 19.24% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
• ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
1

1

1

1

หมายเหตุ : วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 27 พฤศจิกายน 2557
1 หน่วย : % ต่อปี
• ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม

Japan Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
27 พฤศจิกายน 2557
ไม่กำหนด
5,000 ล้านบาท
วันทำการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2
» Bualuang iBanking/ Bangkok
Bank Mobile Banking/ ATM/
Bualuang Phone
มูลค่าขั้นต่ำของการซือ้ ครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/ Bangkok
Bank Mobile Banking/ ATM/
Bualuang Phone
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
วันที่คำนวณ NAV

: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
: 500 บาท
: 500 บาท
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วัน
ทำการถัดจากวันทำการขายคืน
หน่วยลงทุน
: วันที่ T+1 (T = วันทำการซื้อขาย)

หมายเหตุ 1 วันทำการซือ้ ขายของกองทุนที่ระบุในส่วนท้ายของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Click ดูวันทำการซื้อขายกองทุน
2

ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
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รายชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) (%)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
 ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 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
ชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
27 พฤศจิกายน 2557
นาง อติกานต์ พานิชเกษม
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. ปริยานุช คล่องคำนวณการ
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล
16 มิถุนายน 2558
นาย เจฟ สุธีโสภณ
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์
27 พฤศจิกายน 2557
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์
1 เมษายน 2559
นาย ปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต
17 กรกฎาคม 2561
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์
2 มกราคม 2563
ไม่มี Click ดูคำอธิบาย PTR
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ 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
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ติดต่อสอบถาม/
รับหนังสือชีช้ วน/
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
Email: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.bblam.co.th

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ รั บรองถึ งความถู กต้ องของข้ อมู ล ในหนั งสื อชี้ ชวนของกองทุ น รวม หรื อได้ ประกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้ อมู ลสำคั ญ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ วด้ วยความระมั ดระวังในฐานะผู้ รับผิ ดชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิม่ เติม
ปัจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงทีม
่ ูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัย
ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุ นในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยุ่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
จากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
- ไม่ปอ้ งกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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คำอธิบายเพิม่ เติม (ต่อ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อ
ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สิน
และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน
Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่
โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น
อนึ่ง กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือ
ไถ่ถอนหน่วยของผู้ลงทุน
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ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชือ่ กองทุน
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
วันทีจ่ ดั ตัง้ กองทุน
นโยบายการลงทุน

ดัชนีชวี้ ดั

Nomura Japan High Conviction Fund
กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กำหนด
8 ตุลาคม 2557
มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง กองทุน
อาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่น แต่ดำเนินธุรกิจอยู่
ในประเทศญี่ปุ่น ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ โดยแสวงหาหุ้นที่มีความยั่งยืนของการเติบโตของ
กำไรและยอดขาย รวมถึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูง และมีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง
TOPIX (Total Return Net)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
หลักทรัพย์ 10 อันดับ
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ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

แหล่งทีม่ า: Nomura Asset Management U.K. Ltd ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2564

= วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ : เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ที่
บริษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.bblam.co.th
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