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กองทุนบัวหลวง

ANNIVERSARY 1992 - 2017

กองทุนบัวหลวง
มุงมั่นในความเปนเลิศ

ผลตอบแทนดี สม่ำเสมอ เปนที่ประจักษ

กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนของไทยที่ ไดรับรางวัล

Morningstar Thailand Fund Awards

ประเภท บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม - หุนภายในประเทศ

3 ปซอน (2558, 2559 และ 2560)

จากบริษัท มอรนิ่งสตารรีเสิรซ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



นโยบายลงทุน
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนท้ังในและต�างประเทศ ในหลักทรัพย�

ต�อไปนี้ ในสัดส�วนตั้งแต�ร�อยละ 0 ถึงร�อยละ 100 ของมูลค�าทรัพย�สิน

สุทธิของกองทุน และมีสัดส�วนการลงทุนในต�างประเทศ ไม�เกินร�อยละ 

79 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาปรับ

สัดส�วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ�

 • ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 • ตราสารทุน 

 • หน�วยลงทุนของกองทุนรวม เช�น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� 

   กองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน (IFF) หน�วยทรัสต�เพื่อการลงทุนใน

   อสังหาริมทรัพย� (REITs) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป�นต�น

 • หน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ 

   ในสัดส�วนไม�เกินร�อยละ 60 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน

 • เงินฝากหรือตราสารเทียบเท�าเงินฝาก 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) เพื่อ

ป�องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู�จัดการกองทุน โดยผู�จัดการ

กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส�วนการป�องกันความเส่ียงตามความเหมาะสม

หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล�วงหน�าแฝง ตราสาร

หน้ีท่ีมีอันดับความน�าเช่ือถือต่ำกว�าท่ีสามารถลงทุนได� (Non-Investment 

Grade) ตราสารหนี้ที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ (Unrated 

Securities) หลักทรัพย�ที ่ไม�ได�จดทะเบียน (Unlisted Securities) 

และ/หรือหลักทรัพย�หรือทรัพย�สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให�ลงทุนได�

นโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนมีความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู�จัดการกองทุนจะเป�น

ผู�ใช�ดุลยพินิจในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

แนวทางการบริหารกองทุน
มุ�งหวังสร�างรายรับจากการลงทุนท่ีหลากหลาย โดยไม�ข้ึนกับกับดัชนีช้ีวัด 

(Multi Asset Strategy)

การขายคืนหนวยลงทุนมี 2 วิธี ไดแก
 • แบบปกติ ทุกวันทำการซื้อขาย และ

 • แบบอัตโนมัติ ไม�เกินป�ละ 4 ครั้ง

นโยบายจายเงินปนผล
ไม�มีนโยบายจ�ายป�นผล 

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)
1. ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ป� (ร�อยละ15)

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป� วงเงิน 1 ล�านบาท เฉลี่ยของ 

   ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย� (ร�อยละ 15)

3. อัตราดอกเบี้ยกู�ยืมระหว�างธนาคารในตลาดลอนดอน ระยะเวลา 3 

   เดือน (3M-LIBOR) สกุลเงินดอลลาร�สหรัฐฯ บวกด�วยส�วนต�างอัตรา

   ผลตอบแทนร�อยละ 0.50 ต�อป� ปรับด�วยอัตราแลกเปลี ่ยนเพื ่อ

   คำนวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

   (ร�อยละ 20)

4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย� (SET TRI) (ร�อยละ 20)

5. ดัชนีกองทุน REITs (SETPREIT) (ร�อยละ 10)

6. MSCI AC ASEAN NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐฯ 

   ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป�นสกุลบาท ณ 

   วันที่คำนวณผลตอบแทน (ร�อยละ 10)

7. FTSE ST Real Estate Investment Trusts Index ในสกุลเงินดอลลาร�

   สิงคโปร� ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป�น

   สกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ร�อยละ 10)

ขอมูลกองทุน
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มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก และครั้งตอไป      500 บาท

คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต�อป�ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน)

   ค�าธรรมเนียมการจัดการ(1)                 ไม�เกิน ร�อยละ 1.25

   ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน�(3)           ไม�เกิน ร�อยละ 0.04

   ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน(3)                ไม�เกิน ร�อยละ 0.05

   ค�าใช�จ�ายอื่นๆ      ตามที่จ�ายจริง

   ค�าใช�จ�ายรวม(4)        ไม�เกิน ร�อยละ 2.50

คาธรรมเนียมเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลค�าซื้อขาย)

   ค�าธรรมเนียมการขาย(2)      ไม�เกิน ร�อยละ 1.00(5)

   ค�าธรรมเนียมการรับซื้อคืน       ไม�มี

   ค�าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน(6)    

   • กรณีเป�นกองทุนต�นทาง      เท�ากับค�าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

   • กรณีเป�นกองทุนปลายทาง        เท�ากับค�าธรรมเนียมการขาย 

   ค�าธรรมเนียมการโอน   50 บาท ต�อ 1,000 หน�วยหรือเศษของ 1,000 หน�วย

(1)กรณีที่กองทุน B-INCOME (กองทุนต�นทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต�

  การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม�เรียกเก็บค�าธรรมเนียมการจัดการ

  ซ้ำซ�อนกับกองทุนปลายทาง เช�น หากกองทุนต�นทางมีมูลค�าทรัพย�สินสุทธิ 1,000 ล�านบาท 

  และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล�านบาท บริษัทจัดการจะเรียก

  เก็บค�าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล�านบาท ในอัตราที่กองทุนต�นทาง

  กำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล�านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป�นต�น
(2)กรณีที่กองทุน B-INCOME (กองทุนต�นทาง) ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต�

  การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม�เรียกเก็บค�าธรรมเนียมการขาย

  หน�วยลงทุนซ้ำซ�อนกับกองทุนปลายทาง เช�น หากกองทุนต�นทางมีมูลค�าทรัพย�สินสุทธิ 

  1,000 ล�านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล�านบาท บริษัท

  จัดการจะเรียกเก็บค�าธรรมเนียมการขายหน�วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล�านบาท ในอัตรา

  ที่กองทุนต�นทางกำหนดเท�านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม�มีการเรียกเก็บค�าธรรมเนียม

  การขายหน�วยลงทุนจากกองทุนต�นทางเพิ่มเติมอีก เป�นต�น
(3)รวมค�าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย�ในต�างประเทศ
(4)ไม�รวมค�าใช�จ�ายในการซื้อขายหลักทรัพย�
(5)บริษัทจัดการจะยกเว�นค�าธรรมเนียมการขายให�กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุน

  ส�วนบุคคลภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ 
(6)การสับเปล่ียนหน�วยลงทุน กรณีเป�นกองทุนต�นทาง ใช�ราคารับซ้ือคืนหน�วยลงทุน กรณีเป�น

  กองทุนปลายทาง ใช�ราคาขายหน�วยลงทุน ซึ่งจะมีค�าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน

  คำนวณอยู�ในราคาดังกล�าวแล�ว
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ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน B-INCOME
 • ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู�ออกตราสาร หากบริษัทผู�ออก

   ตราสารประสบภาวะขาดทุน จะมีผลต�อความสามารถในการชำระ

   เงินต�นและดอกเบี้ยได�เต็มจำนวน หรือตามเวลาที่กำหนด

 • ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร เกิดจากราคาตราสาร

   เปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของป�จจัยท้ังภายใน

   และภายนอกประเทศ

 • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของตราสาร คือ ความเสี่ยงที่

   กองทุนไม�สามารถขายตราสารได� หรือขายได�ในราคาท่ีไม�เหมาะสม

 • ความเส่ียงจากความน�าเช่ือถือของผู�ออกตราสาร เน่ืองมาจากผู�ออก

   ตราสารไม�สามารถชำระคืนเงินต�นและดอกเบี้ยได�ตามกำหนดเวลา

 • ความเส่ียงจากการลงทุนต�อ เน่ืองจากผู�ออกหุ�นกู�อาจใช�สิทธิไถ�ถอน

   หุ�นกู�ก�อนกำหนด ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดลดลงจนทำให�ผู�ออก

   หุ�นกู�สามารถระดมทุนใหม�ในต�นทุนท่ีต่ำลงได� ส�งผลให�กองทุนได�รับ

   ชำระคืนเงินก�อนกำหนดและจะต�องลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีได�ผลตอบแทน

   ลดลงตามภาวะตลาด

 • ความเส่ียงของประเทศท่ีกองทุนลงทุน และความเส่ียงจากข�อจำกัด

   การนำเงินลงทุนกลับประเทศ เป�นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

   ภายในประเทศท่ีกองทุนเข�าไปลงทุนทำให�กองทุนไม�สามารถนำเงิน

   กลับเข�ามาในประเทศได�

 • ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน เป�นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปรับตัว

   เพิ่มขึ้นหรือลดลงของค�าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ : ไม�แน� 

   เน่ืองจากมีการใช�ดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุนในการป�องกันความเส่ียง

   จากอัตราแลกเปล่ียน โดยใช�การวิเคราะห�ท้ังป�จจัยด�านเทคนิค ป�จจัย

   พ้ืนฐาน ท้ังเศรษฐกิจภายในประเทศ ภูมิภาค และประเทศท่ีสำคัญ

   ในการพิจารณาความจำเป�นของการใช�เคร่ืองมือเพ่ือป�องกันความเส่ียง

   ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ�ในแต�ละช�วงเวลา

 • ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายตราสารล�วงหน�า เป�นความ

   เส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนเพ่ือป�องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ระดับความเสี่ยง*

ต่ำ สูง

ตลาดเงินที่
ลงทุนในประเทศ

ตลาดเงินที่
ลงทุนใน

ต�างประเทศบางส�วน

พันธบัตร
รัฐบาล

ตราสารหนี้ ผสม ทรัพย�สิน
ทางเลือก

ตราสารทุน หมวด
อุตสาหกรรม
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*ระดับความเสี่ยงจัดทำขึ้นตาม Risk Spectrum ของกองทุนรวม ซึ่งแบ�งประเภทตามตราสารที่ลงทุน โดยพิจารณาจาก
 ความเส่ียงด�าน Credit Risk เพียงอย�างเดียว (โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนส�วนสรุปข�อมูลสำคัญของกองทุนน้ันๆ)



กองทุนเป�ดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME) 
น�าสนใจลงทุน เนื่องจาก

    แสวงหาผลตอบแทนจากสินทรัพย�ได�หลายประเภท โดยเน�นลงทุน

    ในหุ�นและตราสารหนี้ที่มีการจ�ายดอกเบี้ยรับและ หรือเงินป�นผล 

    เพื่อกองทุนมาจ�ายเงินให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุน ผ�านการรับซื้อคืน

    หน�วยลงทุนอัตโนมัติไม�เกินป�ละ 4 ครั้ง (มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ

    ธ.ค.) โดยจะประกาศให�ทราบทาง . m.c .t

   

ลงทุนในหลักทรัพย�ที่หลากหลาย เพื่อโอกาสรับรายได�สม่ำเสมอ

8 9

ประเภทสินทรัพย� โอกาสจากการลงทุน ประเภทสินทรัพย� โอกาสจากการลงทุน

B-INCOME
ทุกแหลงรายไดที่คุณตองการ เราคัดสรรให

กระจายความเสี่ยงผ�านการลงทุนในสินทรัพย�ได�หลากหลายประเภท 

เช�น เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท�าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน 

หน�วยลงทุนของกองทุนรวม เช�น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� กองทุนรวม

โครงสร�างพ้ืนฐาน (I ) หน�วยทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (REI s) 

กองทุนรวมอีทีเอ  (E ) เป�นต�น รวมไปถึงสามารถลงทุนในหน�วยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส�วนไม�เกิน

ร�อยละ 60 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน

ตราสารหนี้

ภายใน

ประเทศ

เน�น

ตราสารหนี้

ภาครัฐ และ

ตราสารหนี้

เอกชน

• ตราสารหน้ีระยะส้ันถึงระยะกลางจะ

  เป�นช�วงการลงทุนท่ีค�อนข�างปลอดภัย 

  และน�าสนใจลงทุน 

• อัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ี

  ไทยได�ประโยชน�จากค�าเงินบาทที่มี

  แนวโน�มแข็งค�าจากเงินทุนไหลเข�า

• .S. i  ie d ยังคงเป�นตราสาร

  หน้ีท่ีให�ผลตอบแทนท่ีดีกว�าการลงทุน

  ในหุ�นกู�เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล 

  เน่ืองจากมีการจ�ายดอกเบ้ียรับมากกว�า 

• มีโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

  ที่มีความหลากหลายและมีสภาพ

  คล�องมากกว�าตลาดตราสารหนี้ไทย

ตราสารหนี้

ต�าง

ประเทศ

เน�น

ตราสารหนี้

ระดับ

I estme t

r de และ

ตราสารหนี้

S i  

ie d

ตราสารทุน

ภายใน

ประเทศ

เน�น

ตราสารทุน

ที่จ�ายป�นผล

• หุ�นไทยยังให�ป�นผลจากการลงทุนในหุ�น

  อยู�ในระดับท่ีดีกว�าภูมิภาคอาเซียน

• ไทยมีมาตรการภาษีธุรกิจที่สนับสนุน

  การจ�างงาน อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต�

  ในประเทศ รวมถึงนโยบาย EEC 

  (E ster  Ec mic C rrid r) ที่จะ

  ช�วยผลักดันให�ประเทศเติบโตได�อีกเยอะ 

  ซึ่งเป�นผลบวกต�อตลาดทุน

• ไทยมุ�งม่ันเป�นศูนย�กลางทางการค�าและ

  บริการของภูมิภาค โดยเ พาะอย�างย่ิง

  ด�านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและโรงแรม

• เป�นสินทรัพย�ท่ีให�รายรับสูงกว�าสินทรัพย�

  อ่ืนๆ (สูงกว�า 5.00% ต�อป�โดยเ ล่ีย) 

  อ�างอิงจากดัชนี SE  REI s ณ วันท่ี

  21 เม.ย. 2560) อีกทั ้งยังมีความ

  สม่ำเสมอเน่ืองจากสัญญาเช�าส�วนใหญ�

  เป�นสัญญาระยะยาว

• บริหารสภาพคล�องได�ดี ผ�านโอกาส

  การลงทุนใน REI s ได�ทั่วโลก

หลักทรัพย�

อื่นๆ

เน�นกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย�

( r pert  u d)

กองทรัสต�เพื่อ

การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย� 

(REI s), และกองทุน

รวมโครงสร�าง

พื้นฐาน (I )

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได�เป�นสิ่งยืนยันถึง

ผลการดำเนินงานในอนาคต
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