แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

IPO วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
กองทุนเปดบัวหลวงยูเอสอัลฟาเพือ่ การออม
Bualuang US Alpha Super Savings Fund
(B-USALPHASSF)
กองทุนรวมตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมทีเ่ นนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

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

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปี บัญ ชี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth
Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ของกองทุนหลัก ซึ่ง
JPMorgan Funds - US Growth Fund มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต
(Growth Style) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุ น และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ
Structured Note รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 100% ของ NAV
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ : https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-usalpha
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
ลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

•

กลยุทธการลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากที่สุด
ส่วนกลยุทธ์การบริหารของกองทุนหลัก มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมน�เ้ หมาะกับใคร?
•
•
•

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

กองทุนรวมน�ไ้ มเหมาะกับใคร
•
•

ผูลงทุนที่มีความจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนน�้ภายในระยะเวลา 10 ป
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกัน
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่
เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุน
ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์
ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
กองทุนหลักอาจนำเงินไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ และผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับ
เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives หรือ Structured Note ได้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ Derivatives และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อัน
อาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอม
ให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนตางประเทศเปนหลัก โดยเฉลีย่ รอบปบญั ชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
<5%
5-10%
ผลการดำเนินงาน (SD) ต่ำ

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม ต่ำ

สูง
<20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

ต่ำ

ดุลยพินจิ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคำอธิบายปจจัยความเสีย่ ง
4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนหลักลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ่ ทรัพย์สนิ

% ของ NAV

1) หน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD

85.57

2) Salesforce.com Inc.

2.49

3) Snowflake Inc

2.46

4) Facebook Inc.

2.32

5) Ulta Beauty Inc.

2.29

หมายเหตุ : ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทัง้ นี้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

เพดานค่าธรรมเนียม

1

2

3

3

1

กรณีที่กองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ
(2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

2

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

3

ไม่รวมค่าโฆษณาช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่จดทะเบียน)

6

คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากผูถ อื หน�วยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเน�ยมการขาย1

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

1.00

ไม่เรียกเก็บ2

1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

50 บาทต่อรายการ

50 บาทต่อรายการ

ไม่มี

ไม่มี

200 บาทตอรายการ

ยังไมเปดใหบริการ3

เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

ยังไมเปดใหบริการ3

ไม่มี

ไม่มี

ตามที่จายจริง

ตามที่จายจริง

คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน1


ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ปี



ถือครองมากกวา 1 ปี

คาธรรมเน�ยมการสับเปลี่ยน
ภายในบริษัทจัดการ
 กับบริษัทจัดการอื่น


»

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง

»

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
คาธรรมเน�ยมอืน่ ๆ
1

กรณ�กองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ
ไมเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่
กองทุนตนทางกำหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมจากกองทุนตนทางเพิ�มเติมอีก เปนตน และ
รวมถึงกรณ�ที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ�ง บริษัทจัดการจะไมเรียก
เก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวซ้ำซอนดวยเชนกัน

2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

3

ก่อนเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม
เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว
7

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชน�ชวี้ ดั ของกองทุน (Benchmark) คือ
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทน
เปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ
US Equity
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล

ผูด แู ลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหน�วยลงทุน

จายไมเกินปละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจายเงินปนผล
ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ�งดังตอไปน�้
(1) จายจากเงินปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(2) จายไดไมเกินรอยละ 30 ของกำไรสะสมดังกลาว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได)
ไมกำหนด
5,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
ชวง IPO
: วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2564
• บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bangkok Bank Mobile Banking
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
หลัง IPO
: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1
(ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

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

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

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของผูถือหน�วย
ลงทุนเปนสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหน�วยลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการสั�งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผูถือหน�วยลงทุนสามารถใชประโยชนจาก
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได

วันทำการขายคืน

: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน1

(ทำรายการไดตั้งแตวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking/
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
•
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: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: ไมกำหนด
: ไมกำหนด

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

วันที่คำนวณ NAV
1
2

รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

: ภายใน 5 วัน ทำการนับตั้งแตวัน ทำการ
ถั ด จากวั น ทำการขายคื น หน� ว ยลงทุ น
(ปจจุบัน ภายใน 5 วันทำการ)
: วันที่ T+2 (T = วันทำการซื้อขาย)

วันทำการซื้อขายของกองทุนที่ระบุในสวนทายของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking
และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

Click ดูวันทำการ
ซือ้ ขายของกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทาง
ดังน�้
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจด
ั การ หรือหนังสือพิมพรายวันอื่นใด
 เว็บไซตผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม� บริหารกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจนิ ดา
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาง อติกานต พานิชเกษม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ
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
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ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชีช้ วน/
รองเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

•
•
•

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
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th
เน��องจากกองทุนน�้มีการลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปอ งกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในหน�วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหน�วยลงทุนของ
ทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th


การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แลว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ
และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ�มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk) ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ
เปนตนซึ�งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือ
สัญญานั้นรายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้
1. ตราสารหน�้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
• ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง� (High Sector Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
• ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง� (High Country Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลคาของหน�วยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออนแตขาย
ทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็ง
และขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ�งทำไดดังตอไปน�้
 ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันความเสีย
่ งบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เน��องจาก
การปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
 ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ขอมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ชือ่ กองทุน :

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

วันจดทะเบียนกองทุน :

26 สิงหาคม 2564

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ :

ไม่กำหนด

นโยบายการลงทุน :

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน
JPM US Growth I (acc) - USD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV ซึ่ง JPMorgan Funds - US Growth Fund มี JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มีนโยบายการลงทุนที่
มุ่งหาผลตอบแทนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต (Growth Style)
ของบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนตรงในหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตราสารทุน
ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ
Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

นโยบายการจ่ายปันผล :

ผูจ้ ดั การกองทุน :

จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกินร้อยละ 100 จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ
หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผล
การดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ดัชนีชวี้ ดั :
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

คาธรรมเนียมกองทุนหลัก

1

1

2
3

2

3

กรณีที่กองทุน B-USALPHA (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางกำหนด เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่จ่ายจริง

% ต่อปีของ NAV

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ วันจดทะเบียนกองทุน 26 สิงหาคม 2564
แหล่งที่มา: ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2564
จ
1
8
15
22
29

พฤศจิกายน
อ พ พฤ ศ
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

จ
6
13
20
27

ธันวาคม
อ พ พฤ
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

ศ
3
10
17
24
31

= วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : 1. IPO วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2564 จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และ
เริ�มเปดทำการซื้อขายหลัง IPO ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เปนตนไป
2. เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขาย
ของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายล่าสุด
ได้ที่เว็บไซต์ www.bblam.co.th
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เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

