แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงหุนจีนเอแชรเพือ่ การเลี้ยงชีพ
Bualuang China A-Shares Equity RMF
(B-CHINAARMF)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเน�ยม
ผลการดำเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนิดหน�วยลงทุน PT (USD) Acc.
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV ซึ�งกองทุน Allianz China A-Shares เปนกองทุนที่ Allianz Global Investors
GmbH (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ไดมอบหมายให Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เปนผูบริหารจัดการ
กองทุน มีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนนลงทุนในตลาดหุนจีน A-Shares
สวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ทั้งในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/
หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปบัญชี
ไมเกิน 20% ของ NAV
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดที่ :
https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/retirement-mutual-fund/b-chinaarmf-2/information#content
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเปนกองทุนรวมหน�วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นไดโดยตรง หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไม
ทำใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ�มขึ้น และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ทั้งน�้ ใหเปนไป
ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหน�วย
ลงทุน

กลยุทธการลงทุน
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากที่สดุ (Passive Management)
สวนกลยุทธการบริหารของกองทุนหลัก มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชน�ชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
•
•
•

ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ
ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับประเทศจีน โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่
ดีกวาการลงทุนในตราสารหน�้ทั�วไป
ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวา
การลงทุนในตราสารหน�้ทั�วไป และเน��องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเน��องเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

กองทุนรวมน�ไ้ มเหมาะกับใคร
•
•

ผูลงทุนที่มีความจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนน�้กอ นอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ




















ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ
ภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมือการ
ลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่เนนลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทำใหกองทุนไมสามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงิน
ตามระยะเวลาที่กำหนด
เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงิน
คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ structured note ได้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ต่ำกวาอันดับ
ความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได รวมถึงตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผลู งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจำนวนได
ในกรณีที่มีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก กองทุนหลักขอสงวนสิทธิที่จะชะลอหรือเลื่อนการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เกิน 2
วันนับจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหน่วยลงทุนที่ถูกชะลอหรือเลื่อนนั้น จะได้สิทธิในการขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นลำดับแรกในวันทำการที่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจจะกอใหเ กิดความขัดเแยงทาง
ผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวา
ระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือ
หนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนตางประเทศเปนหลัก โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดำเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ำ

สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูออก
<10%
ตราสารรวม
ต่ำ
<20%
การลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

20-50%

50-80%

>80%
สูง

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง
<20%

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง (fx) ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ต่ำ

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

% ของ NAV

Information Technology 13.3%
Consumer Discretionary
11.2%
Industrials 13.3%
Health Care 10.1%

Materials 8.2%

Consumer Staples 17.5%

Real estate 2.8%
Energy 0.9%
Utilities 0.7%

Financials 18.8%

หุน 10 อันดับแรก (%)
ชือ่ บริษทั
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
CITIC SECURITIES CO-A
LUXSHARE PRECISION
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
ANGEL YEAST CO LTD-A
CHINA MERCHANTS BANK-A
Total

Liquidity 3.3%

อุตสาหกรรม
Industrials
Financials
Information Technology
Consumer Staples
Financials
Consumer Staples
Financials
Industrials
Consumer Staples
Financials

แหลงทีม่ า: Allianz Global Investors ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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% ของ NAV
4.2
4.1
3.9
3.9
3.3
3.2
3.1
2.7
2.7
2.6
33.7

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

คาธรรมเน�ยมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

เพดานคาธรรมเนียม

3.00

2
3

2.4075

2.50
2.00
1.50

1.07

1.2412

1.00
0.50
0.00

1

เรียกเก็บจริง

0.0535

0.0428 0.0321

การจัดการ 1

ผูดูแลผลประโยชน

2

นายทะเบียน

คาใชจา ยอืน่ 3

รวมคาใชจา ย

กรณ�ที่กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ
ไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน
900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เปนตน
คาธรรมเน�ยมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเน�ยมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ
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คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากผูถ อื หน�วยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเน�ยมการขาย1
คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน1
• ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
• ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเน�ยมการสับเปลี่ยน
• ภายในบริษัทจัดการ
• กับบริษัทจัดการอื่น
- กรณ�เปนกองทุนตนทาง
- กรณ�เปนกองทุนปลายทาง
คาธรรมเน�ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน�วยลงทุน
คาธรรมเน�ยมอืน่ ๆ
1

2
3

สูงสุดไมเกิน
1.00

เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ2

1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาทตอรายการ
เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย
ไมมี

-ยังไมเปดใหบริการ-3
-ยังไมเปดใหบริการ-3
ไมมี

ตามที่จายจริง

ตามที่จายจริง

กรณ�กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเน�ยมซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายหรือรับซื้อคืนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตน
ทางกำหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวจากกองทุนตนทางเพิ�มเติมอีก เปนตน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
ขณะน�้ยังไมเปดใหบริการ โดยกอนเปดใหบริการ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบผานทาง www.bblam.co.th หรือชองทางอื่นที่
เหมาะสม

กรณ�สับเปลี่ยนหน�วยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหน�วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหน�วยลงทุนจะเสียคาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน
หน�วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ: คาธรรมเน�ยมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งน�้ ในปจจุบันภาษี
มู ล ค า เพิ � ม เท า กั บ 7% หากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลง บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะปรั บ ปรุ ง อั ต รา
คาธรรมเน�ยมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วย
ลงทุนแลว
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ดั ของกองทุน (Benchmark) คือ
ดัชน� MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (ซึ�งเปนเกณฑ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

2. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Greater China Equity
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด ูแลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5 พฤศจิกายน 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได)
ไมกำหนด
5,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
ชวง IPO
: 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563
 บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หลัง IPO
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
(ทำรายการไดตงั้ แตวันทำการซือ้ ขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย2
 Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน


: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
: 500 บาท
: 500 บาท
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1

(ทำรายการไดตงั้ แตวันทำการซือ้ ขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน


วันที่คำนวณ NAV
1

2

: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
: ไมกำหนด
: ไมกำหนด
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการ
ถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
: วันที่ T+1 (T = วันทำการซื้อขาย)

วันทำการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
ปจจุบันสามารถทำรายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
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Click ดูวันทำการ
ซื้อขายของกองทุน

รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

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
ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม� บริหารกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาง อติกานต พานิชเกษม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย เจฟ สุธีโสภณ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. อรุณ� ศิลปการประดิษฐ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 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 ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
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ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชีช้ วน/
รองเรียน

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
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
ขัดแยงทางผลประโยชน
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวย
ลงทุนของทั้งกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจดูขอมูลเพิ่มเติมได
ที่ www.bblam.co.th
การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
•

•

•

•

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย
ทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ�งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพัน
ตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ�งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้
1. ตราสารหน�้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหน�้ภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารมีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง (High Sector Concentration
Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน
ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหน�วยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ดังกลาว ซึ�งทำไดดังตอไปน�้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสีย่ งบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสีย่ งไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เน��องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ขอมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชือ่ กองทุน
ชนิดหน�วยลงทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

Allianz China A-Shares
PT (USD) Acc.
17 พฤษภาคม 2562
กองทุนรวมตราสารทุน
ไมกำหนด
กองทุนมีนโยบายแสวงหาการเพิ�มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนน
ลงทุนในตลาดหุนจีน A-Shares ไมนอยกวา 70% ของ NAV สวนที่เหลืออาจ
ลงทุนในตราสารทุนอื่นนอกเหน�อจากวัตถุประสงคการลงทุนหลัก
ทั้งน�้ กองทุนมีขอกำหนดในการลงทุนอื่นๆ ดังน�้
- กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging Market)
- กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุนจีนอื่นนอกเหน�อจากตลาด A-Shares (เชน BShares และ/หรือ H-Shares) ไดไมเกิน 20% ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุนจีนดวยสกุลเงินหยวนผานโครงการ RQFII ไดสูงสุด
ไมเกิน 69% ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนปดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย Shanghai หรือ
Shenzhen ไดไมเกิน 10% ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก ตราสารตลาดเงิน ตราสารหน�้ รวมถึงหน�วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อบริหารสภาพคลอง ไดไมเกิน 10% ของ NAV
ทั้งน�้ ตราสารหน�้ และ/หรือตราสารตลาดเงินตองมีอันดับความน�าเชื่อถือ Bขึ้นไป ณ วันที่กองทุนลงทุน

ดัชน�ชวี้ ดั
ผูจ ดั การกองทุน
ผูร บั ฝากทรัพยสนิ

ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net)
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
State Street Bank International GmbH
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คาธรรมเน�ยมกองทุนหลัก
คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

1.50
1.28

1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

รวมคาใชจาย

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก (%)
ผลตอบแทนสะสม
กองทุนหลัก
ดัชนีชวี้ ดั

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

ตัง้ แตตน ป

1 ป

4.70
4.13

35.96
31.51

40.07
27.25

41.60
25.17

66.05
39.08

* % ตอป
แหล่งทีม่ า: Allianz Global Investors ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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ตัง้ แต
จัดตัง้ *
60.17
30.98

ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน ป 2563

= วันหยุดทำการซื้อขายหน�วยลงทุน

หมายเหตุ : 1. IPO วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมวันที่
5 พฤศจิกายน 2563 และเริ�มเปดทำการซื้อขายหลัง IPO ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เปนตนไป
2. เน��องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน�วยลงทุน ผูลงทุนสามารถสอบถามวัน
ทำการซื้อขายของกองทุนไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือ
ดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายลาสุดไดที่เว็บไซต www.bblam.co.th
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