แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรบั การรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงรวมทุน
Bualuang Capital Open-end Fund (BCAP)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมน�เ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเน�ยม
ผลการดำเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?




นโยบายการลงทุน:
กองทุนเน้นลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือ
มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไวซึ�งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหน�้ เงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
หรือใหความเห็นชอบ รวมถึงกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note
กลยุทธการบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชน�ชี้วัด (Active management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?



ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ�งอาจจะปรับตัวเพิ�มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกวามูลคาที่ลงทุนและทำใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนใน
ตราสารหน�้ทั�วไป

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดพี อ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้
กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุน
ในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขาย
คืนหน�วยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
 ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ
หรือมีความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน�้หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการ
ที่จะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จาย
จากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตาม
พันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลีย่ รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
<5%
ผลการดำเนินงาน (SD) ต่ำ
กลุมหุน ที่เนนลงทุน

General

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

Large Cap

Mid / Small

Sector
สูง

ต่ำ
ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง
<20%

20-50%

ต่ำ

50-80%

>80%
สูง

หมายเหตุ : กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสีย่ ง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

ชือ่ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หุ้นสามัญบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2. หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3. หุ้นสามัญบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4. หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5. หุ้นสามัญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

% ของ NAV
7.86
6.84
6.15
5.63
5.02

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

เพดานค่าธรรมเนียม

1

1

ค่าใช้จา่ ยอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามที่เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ

การโอนหน่วย

ยังไม่เปิดให้บริการ

ยังไม่เปิดให้บริการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว และเป็นภาระของกองทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

% ต่อปีของ NAV

2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -37.75%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.89% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 13 ธันวาคม 2539
1 หน่วย : % ต่อปี
2 ไม่มีข้อมูลตัวชี้วด
ั ที่เป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว


ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน�วยลงทุน

จายไมเกินปละ 4 ครั้ง ในอัตรา 95% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานในแตละงวดบัญชี (3 เดือน)
กองทุนมีการจายปนผลตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึงงวดผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 55 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 16.63 บาท/หน�วย โดยมี
ขอมูล 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้
วันปดสมุดทะเบียน

วันทีจ่ า ย

7 ก.พ. 2561
7 ก.พ. 2562
7 ส.ค. 2562
7 ส.ค. 2563

14 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2562
15 ส.ค. 2562
17 ส.ค. 2563

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
13 ธันวาคม 2539
ไมกำหนด
5,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
» บริษัทจัดการ
» ระบบอินเตอรเน็ต (B-channel)
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

:
:
:
:
:

วันทำการขายคืน
» บริษัทจัดการ
» ระบบอินเตอรเน็ต (B-channel)
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

:
:
:
:
:
:

วันที่คำนวณ NAV

จำนวนเงินปนผล
(บาท/หน�วย)
0.13402
0.021747
0.107430
0.051790

ทุกวันทำการ
เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง
500 บาท
500 บาท

ทุกวันทำการ
เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง
ไมกำหนด
ไมกำหนด
ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการ
ถัดจากวันทำการขายคืนหน�วยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)
BCAP | 8

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
ชื่อผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริ�มบริหารกองทุนน�้
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
1 มิถุนายน 2552
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
2 พฤษภาคม 2549
นาย เจฟ สุธีโสภณ
27 ธันวาคม 2555
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
16 มิถุนายน 2558
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
1 เมษายน 2559
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
2 มกราคม 2563
2.05

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
Click คำอธิบาย PTR
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
โทร. 0-2674-6488 กด 8
ติดตอสอบถาม/
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
รับหนังสือชี้ชวน/
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
รองเรียน
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.bblam.co.th




การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิม� เติม
ปจจัยความเสี่ยง
 ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ�งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ�งเกินกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้
1. ตราสารหน�้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ
อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ง
หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึง
ปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management
จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน
PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน
ตราสารหน�้ เปนตน
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