(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปดบัวหลวงบีแมพส 100
BUALUANG MAPS 100

BMAPS100

ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

• กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน/
กองทุนรวมหนวยลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
• กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs และ/หรือกองทุน ETF
ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและตางประเทศ โดยกองทุนจะมี net exposure
ในหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
• สัดสวนการลงทุนในตราสารทุน ไมเกิน 100% ของ NAV
• สัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV
• ลงทุนใน Derivatives เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
• มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วดั ยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)
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สูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนไดทั้งในตราสารทุน (ไมเกิน 100%) ตราสารหนี้
หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มตน class
นโยบายจายเงินปนผล
อายุกองทุน

16 ตุลาคม 2563
ไมจาย
ไมกำหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
1. นายดนัย อรุณกิตติชัย (ตั้งแต 1 ส.ค. 2565)
2. น.ส.เศรณี นาคธน (ตั้งแต 3 พ.ค. 2565)

ดัชนีชี้วัด
(โปรดดูรายละเอียดหนา 3)

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
*
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ัด
*
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ัด

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ป*

-16.19
-12.24
-6.51
12.41
12.69

-4.33
-2.33
0.14
10.65
11.93

-5.89
-3.75
-4.61
12.29
13.23

-16.68
-10.71
-4.62
11.94
12.13

3 ป*

5 ป*

10 ป*

ตั้งแตจัดตั้ง*

N/A
N/A
1.49
N/A
N/A

N/A
N/A
-0.01
N/A
N/A

N/A
N/A
3.79
N/A
N/A

-1.57
9.22
N/A
9.85
10.15

* % ตอป
1

คำเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

"ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

https://www.bblam.co.th/
?cID=9393

BMAPS100
การซื้อหนวยลงทุน

การขายคืนหนวยลงทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

วันทำการซื้อ:

วันทำการขายคืน:

Maximum drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Tracking Error
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Yield to Maturity

ทุกวันทำการซื้อขาย
ของกองทุน
เวลาทำการ:
8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท

ทุกวันทำการซื้อขาย
ของกองทุน
เวลาทำการ:
8.30 - 15.30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ:
ไมกำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไมกำหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: T+5

หมายเหตุ: *ภายใน 5 วันทำการนับแตวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 5
วันทำการถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+5)
ผูถือหนวยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนไดในเว็บไซตบริษัทจัดการ www.bblam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียม
การจัดการ
รวมคาใชจาย

สูงสุดไมเกิน
1.3375
2.6750

เก็บจริง
0.0750
0.2499

-20.62 %
N/A
N/A
0.24 เทา
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ
-

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
การขาย
1.00
ไมเรียกเก็บ
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เทากับคาธรรมเนียมการขาย
ไมเรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
การโอนหนวย
50 บาท/1,000 หนวย
50 บาท/1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

-

หมายเหตุ:
คาธรรมเนียมการขาย
บริษัทจัดการยกเวนคาธรรมเนียมการขายระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 ธันวาคม 2565
และหลังจากนั้นจะเรียกเก็บในอัตรา 0.50% โดยบริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายใหกับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน
ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยูในราคาดังกลาวแลว

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน
*
หนวยลงทุนกองทุนรวม
เงินฝากธนาคาร
ทรัพยสินอื่นและหนี้สินอื่น

ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% NAV
*
95.03 หนวยลงทุนของ B-GLOBAL
3.95 หนวยลงทุนของ BKA
1.02 หนวยลงทุนของ B-INNOTECH
หนวยลงทุนของ B-TREASURY
หนวยลงทุนของ BCARE

2

% NAV
20.51
14.36
10.28
9.00
7.95

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

-

BMAPS100
การลงทุนในกองทุนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ)
ชื่อกองทุน: กองทุนเปดบัวหลวงหุนโกลบอล (B-GLOBAL)

Web link: https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreigninvestment-fund/b-global/summary

ขอมูลอื่นๆ
ดัชนีชี้วัด
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี สัดสวน 5.00%
2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ สัดสวน 37.50%
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
สัดสวน 37.50%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 15.00%
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) สัดสวน 5.00%
ชองทางการซื้อหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการ/ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
• Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***
ชองทางการขายคืนหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการ/ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
• Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking/ ATM/ Bualuang Phone/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***
หมายเหตุ:
* ปจจุบันสามารถทำรายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading
** การสงคำสั่งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหนวยลงทุนทีค่ ำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปและการสงคำสั่งขายคืน หลังเวลา 15.30 น.
ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทีค่ ำนวณได ณ สิ้นวันทำการซือ้ ขายถัดไป
*** การสงคำสัง่ ซื้อหรือคำสัง่ ขายคืน (ยกเวน BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ
สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง
คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟน ตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง
จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate)
เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio
สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิม่ ที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือก
หรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง
จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนำมาคิดลดเปนมูลคาปจจุบนั โดยใชวัดอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มนี โยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 และ 0-2618-1000

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th

 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 อินโนเวสท เอกซ โทร. 0-2949-1000  บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
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