แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดบัวหลวงมันนีม่ ารเก็ตเพือ่ การเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

Bualuang Money Market RMF (MM-RMF)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

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


นโยบายการลงทุน :
- กองทุนเนนลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือในตัวตราสารและหรือผูออกตราสารระยะยาว
สามอันดับแรก ระยะสั้นสองอันดับแรก ในระดับ National และหรือ International Scale
- กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศ โดยมี
สัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 40% ของ NAV
การลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่มีกําหนดการชําระคืนเมื่อทวงถามหรือมีอายุสัญญา
หรื อ จะครบกํ า หนดชํ า ระคื น ไม เ กิ น 397 วั น นั บ แต วั น ที่ ล งทุ น กองทุ น จะดํ า รงอายุ ถั ว เฉลี่ ย แบบถ ว งน้ํ า หนั ก
ณ ขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 92 วัน
กองทุ น จะลงทุ น ใน Derivatives โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดความเสี่ ย ง (Hedging) แต ก องทุ น จะไม ล งทุ น ใน
Structured Note



กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางใหไดผลตอบแทนที่ใกลเคียงดัชนีชี้วัด
ที่กําหนด โดยเนนการคัดเลือกตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?






กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุที่เนนความ
มั่นคงในการดํารงเงินตน โดยมีเปาหมายที่จะไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอ และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี
ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกลเคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ํากวากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได
ผูลงทุนที่ตองการสภาพคลองสูง
ผูลงทุนที่ตองการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร



ผูลงทุนที่มีความจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ















แมวากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนไดเฉพาะทรัพยสินที่มีความเสี่ยงต่ํา แตก็มีโอกาสขาดทุนได
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจ
ไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับ
คูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกําหนด
ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทําใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนที่ต่ําลงได สงผลใหกองทุน
ไดรับชําระคืนเงินกอนกําหนดและจะตองลงทุนในหลักทรัพยที่ไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไว
แลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไป
ตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ : กองทุนมีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศบางสวน โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมเกิน 40% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ

ความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)
อันดับความนาเชื่อถือ
สวนใหญของกองทุนรวม

ต่ํา

GOV/ AAA

AA, A

BBB

ต่ํากวา BBB

Unrated

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชือ่ ถือนั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพยสิน
ที่ลงทุน

ต่ํา

ต่ํากวา 3 เดือน 3 เดือน-1 ป

1-3 ป

ต่ํา

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

ต่ํา

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่ํา

<10%
<20%

10-20%

20-50%

20-50%

ต่ํา

การลงทุนกระจุกตัว
<20%
20-50%
รายประเทศรวม
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
ต่ํา

การปองกันความเสี่ยง fx ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

3-5 ป
15-25%

50-80%
50-80%
50-80%

ดุลยพินิจ

สูง

มากกวา 5 ป
>25%

>80%
>80%
>80%

ไมปองกัน

สูง

สูง
สูง
สูง

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมต่ํากวา 90% ของเงินลงทุนในตางประเทศ

Click ดูคาํ อธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
เงินฝากธนาคาร
16.88%

ตั๋วแลกเงิน
9.71%

พันธบัตร
64.22%

หุนกู
9.24%
สัญญาซื้อขายลวงหนา
-0.02%
ทรัพยสินอื่นและหนี้สินอืน่
-0.03%

ชือ่ ทรัพยสนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อทรัพยสนิ
Credit rating
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
AAA
เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห
AAA
หุนกู บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
AAA
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) A+
เงินฝากประจํา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
AA-

% ของ NAV
64.22
7.35
5.31
5.05
4.95

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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น้าํ หนักการลงทุนตามอันดับความนาเชือ่ ถือ
ตราสารหนีใ้ นประเทศ

อันดับความนาเชือ่ ถือ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

% ของ NAV
60%

70%

AAA

4.66%

AA-

4.94%

A+

5.05%

A

3.32%

อันดับความนาเชือ่ ถือ

ตราสารหนีต้ า งประเทศ
Credit Rating ตาม International Rating Scale
A+
A

90%

79.53%

AA

0%

80%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

% ของ NAV
7%

8%

9%

1.40%
8.10%

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

อัตราที่เรียกเก็บจริง

2.50

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

2.1400
2.00
1.4338

1.50
1.00
0.5350

0.50

0.2140

0.00

การจัดการ
1
2
3

1

0.3772
0.0428

0.0268

ผูดูแลผลประโยชน

2

0.1284 0.1070
นายทะเบียน

0.0295
คาใชจายอื่น

3

รวมคาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ปรับลดเปน 0.2140% ของ NAV ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป จนกวาจะมี
การแจงเปลี่ยนแปลง
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่จายจริง ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
 ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
 ภายในบริษัทจัดการ
 กับบริษัทจัดการอื่น
- กรณีเปนกองทุนตนทาง
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง

สูงสุดไมเกิน
0.50

เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ

0.50 (ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

0.50 (ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาทตอรายการ
เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 0.50% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ - คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
- ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
1) Zero Rate Return (Total Return) 1 เดือน สัดสวน 50%
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 40% และ
3) อัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารสําหรับระยะเวลา 1 เดือน สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน บวกดวยคาเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 เดือน ในชวงระยะเวลาที่
คํานวณผลตอบแทน สัดสวน 10%
นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจเปรียบเทียบเพิ่มเติมกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 100%
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

1.39%
1.07%

0.89%

1.17%
0.93%
0.58%
1.11%
0.93%

0.64%

1.21%
1.40%
0.97%
0.78%
1.23%
0.94%

1.00%

1.18%

1.50%

1.91%
1.73%

2.14%
2.20%
1.60%

1.58%

2.00%

MM-RMF
Benchmark
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน

0.73%
0.77%
0.77%

% ตอปของ NAV

2.50%

1.85%

2.27%
2.37%

3.00%

2.49%
2.60%

2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทิน

0.50%
0.00%

3.
4.
5.
6.

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -0.05%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.06% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market General
ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด




ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 12 พฤศจิกายน 2551
1
หนวย : % ตอป

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Money Market General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
0.18
0.15
0.10
0.08
0.05

6M
0.51
0.40
0.30
0.26
0.20

Return (%)
1Y
3Y
1.33
1.24
1.07
1.07
0.87
0.96
0.80
0.83
0.71
0.73

5Y
1.31
1.13
1.02
0.87
0.72

10Y
1.73
1.65
1.54
1.36
1.30

3M
0.02
0.03
0.04
0.04
0.06

6M
0.03
0.03
0.05
0.07
0.09

Standard Deviation (%)
1Y
3Y
0.04
0.06
0.05
0.08
0.06
0.08
0.07
0.08
0.08
0.09

5Y
0.06
0.06
0.07
0.07
0.08

10Y
0.18
0.19
0.20
0.20
0.21

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด ูแลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2551
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
 บริษัทจัดการ /
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน /
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
 Bualuang iBanking /
Bualuang mBanking
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
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

: ทุกวันทําการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการ
ขายคืนหนวยลงทุน
วันที่คํานวณ NAV
: วันที่ T (T=วันทําการซื้อขาย)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที่
 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
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รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
รองเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน




ชื่อผูจ ดั การกองทุน
นาง อติกานต พานิชเกษม
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
0.35

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนนี้
12 พฤศจิกายน 2551
25 เมษายน 2554
12 พฤศจิกายน 2551
21 กรกฎาคม 2554
21 กรกฎาคม 2554
17 กรกฎาคม 2561

Click ดูคาํ อธิบาย 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.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา 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

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ได รั บ รองถึ ง ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
รองเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน




ชื่อผูจ ดั การกองทุน
นาง อติกานต พานิชเกษม
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
0.35

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนนี้
12 พฤศจิกายน 2551
25 เมษายน 2554
12 พฤศจิกายน 2551
21 กรกฎาคม 2554
21 กรกฎาคม 2554
17 กรกฎาคม 2561

Click ดูคาํ อธิบาย 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 ภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา 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

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ได รั บ รองถึ ง ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมาย
โดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

ระดับที่นา ลงทุน

ระดับที่ตา่ํ กวานาลงทุน




TRIS
AAA

Fitch Moody's
AAA(tha) Aaa

S&P
AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

คําอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ต่ํามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด
ความเสี่ ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน
โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ําลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสิน
ที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio
duration ต่ํากวา
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
MM-RMF | 11

คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ)



- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงาน
ที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท
ที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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