
 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

           

       

 

กองทนุเปดบวัหลวงหุนเอเชยีเพือ่การออม 

Bualuang Asia Equity Super Savings Fund 

(B-ASIASSF) 

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) 

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต 

บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมลูสำคญั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

การเขารวมการตอตานทุจรติ: ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

ขอมูล ณ วันท่ี 5 เมษายน 2565 

 

กองทนุรวมน�เ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 
คาธรรมเน�ยม 

 
ผลการดำเนนิงาน 

 
ขอมลูอืน่ๆ 

 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 

IPO วนัที ่21 – 27 เมษายน 2565 
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นโยบายการลงทุน 

- กองทุนจะเนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนเปดบัวหลวงหุนเอเชีย (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

สวนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน ตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 
ทั้งในและตางประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงิน

ลงทุนในตางประเทศ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note รวมถึงอาจ

ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไมเกิน 100% ของ NAV และกองทุนรวมปลายทาง
สามารถลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการตอไปไดอีกไมเกิน 1 ทอด 

- กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน�วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund ชนิด
หน�วยลงทุน Class C (AD) USD โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ�ง 

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund มีนโยบายเนนลงทุนในหุนของบริษัทหรือนิติบคุคลอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ ดังน�้ (1) 
จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (2) จดทะเบียนในประเทศที่อยูนอกภูมิภาคเอเชียแตดำเนินธุรกิจหลักในประเทศ

ภูมิภาคเอเชีย หรือ (3) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งน�้ การลงทุนในแถบ

ภูมิภาคเอเชียดังกลาวไมรวมถึงประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดท่ี  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน�วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุน

โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร (Feeder Funds) ได โดยไมทำใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ�มขึ้น และผลตอบแทนเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ท้ังน�้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับ

สถานการณตลาด ณ ขณะน้ัน และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหน�วยลงทุน 

กลยุทธการลงทุน 
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด 

กลยุทธการบริหารของกองทุนหลัก 
- มุงหวังผลตอบแทนใหใกลเคียงกองทุนหลักมากท่ีสุด 

- กลยุทธการบริหารของกองทุนหลัก คือ มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชน�ชี้วัด (Active Management) 

• ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ 

• ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพยตางประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการ

ลงทุนในตราสารหน�้ทั�วไป 

• ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหน้ี

ทั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผูลงทุนตองถือครองหน�วยลงทุนเป็นระยะเวลาไมนอยกวา 10 ปี เพื่อสิทธิ

ประโยชนทางภาษี 

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกบัใคร 
• ผูลงทุนท่ีมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนน�้ภายในระยะเวลา 10 ป 

• ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

       ทำอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุน� ้
• อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ 

• อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน�้ดีพอ 

Click ดูขอมูลกองทุนหลัก 

https://www.bblam.co.th/?cID=1997
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คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

คำเตอืนทีส่ำคญั 
• ผูลงทุนไมสามารถนําหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมไปจําหน�าย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน 

• ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่ 

เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ�มและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

• ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมและขอรับคูมือการ

ลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

• เน��องจากกองทุนหลักลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด

วิกฤตการณที่ไมปกติทำใหกองทุนไมสามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ�งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

• กองทุนหลักจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวา 75% ของมูลคา

เงินลงทุนในตางประเทศ อยางไรก็ตาม กองทุนอาจปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดสวนอื่นตามดุลยพินิจ

ของผูจัดการกองทุนได หากเกิดกรณ�ที่สภาวการณไมปกต ิเชน คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐออนคาลงหรือแข็งคาข้ึน

อยางตอเน��องจนอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอกองทุน ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการปองกันความเสี่ยง

ตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชนของกองทุน เปนตน 

• กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives หรือ Structured Note ได กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนใน

หลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน��องจากใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย

อางอิงโดยตรง 

• ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของ Derivatives และผูลงทุนควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ และ/หรือมีอันดับความน�าเชื่อถืออยูในระดับที่ต่ำ

กวาอันดับความน�าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได รวมถึงตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนอาจมี

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร ซ่ึงสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจำนวนได 

• กองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน ซึ�งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน 

• ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน�วยลงทุนที่ได้รับไวแลวหรือหยุดรับ

คำสั่งดังกลาวได 

• ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหน�วยลงทุน

ลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

• ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนนิงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน 

• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมด 

ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุน

สามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th 
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คำเตอืนทีส่ำคญั (ตอ) 
• ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ

จำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน�้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน 

ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหน�วย

ลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธ

สัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหน�วยลงทุน 

การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติ

ตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนตางประเทศเปนหลัก โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ำคญั 

 

  

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาหน�วยลงทนุ (Market Risk) 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 ต่ำ    สูง 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัว 
ในผูออกตราสารรวม 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ำ    สูง 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

<20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ำ    สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials 
  
 

การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม 

<20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ำ    สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน   

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การปองกันความเสี่ยง fx ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

 ต่ำ   สูง 

หมายเหตุ: กองทุนมีการปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในสัดสวนไมนอยกวา 75% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 
   

 

 

 

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเส่ียง 



 6 

 
 
 

• สดัสวนการลงทนุของกองทนุหลัก 

 

 

 

• ชื่อทรพัยสนิที่กองทนุหลกัลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  ขอมูลกองทนุหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้น�้ คุณสามารถดูขอมลูที่เปนปจจบุันไดที่ www.bblam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 

หนวยลงทุนของ Invesco Funds -

Invesco Asian Equity Fund

93.38%

เงินฝากธนาคาร

6.72%

ทรัพยสินอื่นและหนี้สินอื่น

-0.10%

สัดสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 
% ของ NAV 

 

ชือ่ทรพัยสนิ  % ของ NAV 

1) หน�วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 93.38 

2)               - - 

3)               - - 

4)               - - 

5)               - - 

 

Financials

23.0%
Information Technology

20.6%

Consumer 

Discretionary

20.5%

Communication Services

11.1%

Industrials

7.5%

Others

4.9%

Real Estate

4.3%

Materials

2.9%

Cash

2.9%

Consumer Staples

2.3%
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  คาธรรมเน�ยมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 
 

 

1 กรณ�ที่กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) 

บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรยีก

เก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 

ลานบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เปนตน และรวมถึงกรณ�ที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของ

กองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ�ง บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน 

ทั้งน�้ กองทุนปลายทางอาจเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการจัดการสูงกวากองทุนตนทาง  

2 คาธรรมเน�ยมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเน�ยมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ 

3 ไมรวมคาโฆษณาชวงเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก (คาใชจายโฆษณาและประชาสัมพันธชวงเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก 

ไมเกิน 1.07% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่จดทะเบียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0700 

0.0428 0.0535 

1.2412 

2.4075 

0.0214  0.00

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

การจดัการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบยีน คาใชจายอืน่ รวมคาใชจาย

เพดานคาธรรมเนียม เรียกเกบ็จรงิ

* คาธรรมเน�ยมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวกอนการลงทุน * 

1              2                                    3                                          3 

คาธรรมเน�ยม 
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คาธรรมเน�ยมที่เรยีกเกบ็จากผูถอืหน�วยลงทนุ (% ของมลูคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สูงสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 

คาธรรมเน�ยมการขาย1 1.00 ไมเรียกเก็บ2 

คาธรรมเน�ยมการรับซ้ือคืน1 

• ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป 

• ถือครองมากกวา 1 ป 

 

1.00 (ข้ันต่ำ 50 บาท) 

50 บาทตอรายการ 

 

1.00 (ข้ันต่ำ 50 บาท) 

50 บาทตอรายการ 

คาธรรมเน�ยมการสับเปล่ียน   

• ภายในบริษัทจัดการ 

• กับบริษัทจัดการอื่น 

ไมม ี

 

ไมม ี

 

- กรณ�เปนกองทุนตนทาง 200 บาทตอรายการ ยังไมเปดใหบริการ3 

- กรณ�เปนกองทุนปลายทาง เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย ยังไมเปดใหบริการ3 

คาธรรมเน�ยมการออกเอกสารแสดง

สิทธิในหน�วยลงทุน 

ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเน�ยมอืน่ๆ ตามท่ีจายจริง ตามท่ีจายจริง 

1 กรณ�ที่กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยม

ซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 

100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนดเทานั้น โดยกองทนุ

ปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมการขายจากกองทุนตนทางเพิ�มเติมอีก เปนตน และรวมถึงกรณ�ที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน�วย

ลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ�ง บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน  

2 บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 

3 กอนเปดใหบริการ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบผานทาง www.bblam.co.th 

การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน กรณ�สับเปลี่ยนหน�วยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหน�วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหน�วยลงทุนจะเสีย

คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น 

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ท้ังนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลคาเพิ�ม

เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตน  

ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว 

  

http://www.bblam.co.th/


 9 

 
 

 

 
 

1. ดชันชีีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คอื 
 

ดัชน� MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยตนทุนการ

ปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตาม

สัดสวนการทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนประมาณรอยละ 75 ของมูลคาเงิน

ลงทุนในตางประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดสวนที่

ไมไดทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนประมาณรอยละ 25 ของมูลคาเงินลงทุนใน

ตางประเทศ (ซึ�งเปนเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) 
 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงาน ณ จดุขาย คือ 
 

Asia Pacific Ex Japan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 

ผูดแูลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน วันท่ี 29 เมษายน 2565 (อาจเปล่ียนแปลงได) 

อายโุครงการ ไมกำหนด 

จำนวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท 

การซือ้และขายคนืหน�วยลงทนุ วนัทำการซือ้ 

 ชวง IPO : วันท่ี 21 – 27 เมษายน 2565 

 • บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 • Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น. 

 • BF Fund Trading : สามารถทำรายการได 24 ชั�วโมง 

  (cut off time 15.00 น.) 

 หลงั IPO  : ทุกวันทำการซ้ือขายของกองทุน1 

 (ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม) 

 • บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน/ 

หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉล่ีย2 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 • Bualuang iBanking/  

Bangkok Bank Mobile Banking/ 

BF Fund Trading4 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 

 หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อครั้งถดัไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของ 

ผูถือหน�วยลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบ

ลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมลูดังกลาว ผานเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลา

ที่ผูถือหน�วยลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

  

 

 

 

ขอมลูอืน่ 
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 วนัทำการขายคนื : ทุกวันทำการซ้ือขายของกองทุน1 

 (ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม) 

 • บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 • Bualuang iBanking/  

Bangkok Bank Mobile Banking/ 

BF Fund Trading4 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง3 

 มูลคาข้ันต่ำของการขายคืน : ไมกำหนด 

 ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันทำการ

ถัดจากวันทำการขายคืนหน�วยลงทุน 

(ปจจุบัน ภายใน 5 วันทำการ) 

 วันท่ีคำนวณ NAV : วันท่ี T+1 (T = วนัทำการซ้ือขาย) 

   

 1 วันทำการซื้อขายของกองทุนท่ีระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ 
2 ปจจุบันสามารถทำรายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking 

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading 
3 การสงคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายคืน (ยกเวน BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำ

การซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนท่ี

คำนวณได ณ ส้ินวันทำการซื้อขายถัดไป 
4 การสงคำสั�งซื้อหลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได

ราคาขายหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการสงคำสั�งขายคืน

หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคารับซื้อคืน

หน�วยลงทุนท่ีคำนวณได ณ ส้ินวันทำการซื้อขายถัดไป 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ีชองทางใดชองทางหนึ�ง 

หรือทุกชองทาง ดังน� ้

 เว็บไซตบริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 Mobile Application เชน BF Mobile Application 

 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 หนังสือพิมพรายวัน 

 ตรวจดูขอมูลใน NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

หรือสอบถามไดท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 

Click ดูวันทำการซื้อขายของกองทุน 
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รายชือ่ผูจดัการกองทนุ ชือ่ผูจดัการกองทนุ 

นาย พีรพงศ จริะเสวีจินดา 

น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา  

นาง อติกานต พานิชเกษม 

น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 

น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ 

น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล 

นาย เจฟ สุธีโสภณ 

น.ส. อรุณ� ศิลปการประดิษฐ 

น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 

นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ  

นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท 

วนัทีเ่ริ�มบรหิารกองทนุ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000 

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 

 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พฒันสิน โทร. 0-2638-5500 

 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234 

 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 

 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคนิภัทร โทร. 0-2305-9449 

 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 

 บมจ.หลักทรัพย กรุงศร ีโทร. 0-2659-7000 

 บจ.หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหน�วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1  

 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889 

ตดิตอสอบถาม/ 

รบัหนงัสอืชีช้วน/ 

รองเรยีน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท: 0-2674-6488 

Website: www.bblam.co.th 

Email: crm@bblam.co.th 
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ธรุกรรมทีอ่าจกอใหเกดิความ

ขดัแยงทางผลประโยชน 

เน��องจากกองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน  

ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที ่เปดใหมีการลงทุน 

ในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกผู้ถือหน�วยลงทุนของท้ังกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจสอบ

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไดท่ี www.bblam.co.th 
 

• การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 

จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

• ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมน�้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน

ของหน�วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน�้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป 

ขอมูลสำคัญ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของ

กองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 
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  คำอธบิายเพิ�มเตมิ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูคาหน�วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทาง

การเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ�งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก

กองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

• 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�าเชื่อถืออยูใน

อันดับที่สามารถลงทุนได 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิด

เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวา

กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) เกิดจาก

กองทนุลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ

ตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผัน

ผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหน�วยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร 

ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน 

หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม

ดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก

ดังกลาว ซึ�งทำไดดังตอไปน�้ 

- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

- ปองกนัความเสีย่งบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน 

- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เน��องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ

เสี่ยงหรือไม 

- ไมปองกันความเสี่ยงเลย: ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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ขอมลูกองทนุหลกั (Master Fund) 

ชือ่กองทนุ : กองทุนเปดบัวหลวงหุนเอเชีย (B-ASIA)   

วนัจดทะเบยีนกองทนุ : 2 เมษายน 2558 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ : ไมกำหนด 

นโยบายการลงทนุ : ลงทุนในหน�วยลงทุนของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน�วย

ลงทุน Class C (AD) USD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ�ง Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund 

บริหารจัดการโดย Invesco Management S.A. จดทะเบียนซ้ือขายในประเทศลักเซมเบิรก 

และจัดตั้งตามกฎเกณฑของ UCITS โดยเนนลงทุนในหุนของบริษัทหรือนิติบุคคลอืน่ใดทีม่ี

ลักษณะ ดังน�้ (1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (2) จดทะเบียนในประเทศที่

อยูนอกภูมิภาคเอเชียแตดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ (3) บริษัทโฮลดิ้ง

ที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งน�้ การลงทุนในแถบ

ภูมิภาคเอเชียดังกลาวไมรวมถึงประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

นโยบายการจายปนผล : ไมม ี

ดชัน�ชีว้ดั : MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยตนทุนการ

ปองกันความเสี ่ยงอัตราแลกเปลี ่ยน เพื ่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที ่คำนวณ

ผลตอบแทน ตามสัดสวนการทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ

รอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR 

USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบกับคาสกลุเงินบาท ณ 

วันที ่คำนวณผลตอบแทนตามสัดสวนที ่ไมไดทำสัญญาปองกันความเสี ่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนประมาณรอยละ 25 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ (ซึ�งเปนเกณฑวัดผล

การดําเนินงานของกองทุนหลัก) 

ผูจดัการกองทนุ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

ผูดแูลผลประโยชน : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
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คาธรรมเน�ยมกองทนุหลกั 

 
1 คาธรรมเน�ยมการจัดการรวมเงินคาตอบแทนที่กองทนุรวมไดรับจากกองทุนรวมตางประเทศในอัตราไมเกิน 0.535% แลว 

2 คาธรรมเน�ยมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเน�ยมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว 

3 คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่จายจริง 

ผลการดำเนนิงานยอนหลงัของกองทุนหลกั  

  
หมายเหตุ วันจดทะเบียนกองทุน 2 เมษายน 2558 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูกองทนุหลัก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนัไดที่ www.bblam.co.th  
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หมายเหตุ : 1. IPO วันท่ี 21 – 27 เมษายน 2565 จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมวันที่ 29 เมษายน 2565 และ

เริ�มเปดทำการซื้อขายหลัง IPO ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

 2. เน��องจากอาจมีการเปล่ียนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน�วยลงทุน ผูลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขาย

ของกองทุนไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขาย

ลาสุดไดท่ีเว็บไซต www.bblam.co.th 

 
 

ตารางแสดงวนัทำการซือ้ขายหน�วยลงทนุ ป 2565 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุรวม บวัหลวง จำกดั 

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th 




