แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
กองทุนเปดบีแอ็คทีฟ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

B-active Open-end Fund (B-ACTIVE)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

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

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
•

นโยบายการลงทุน :
กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหรือเงินฝาก ตั้งแต 0% ถึง 100%
ของ NAV
ทั้งน�้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

•

กลยุทธในการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนจากความเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ�งของราคาหุนระยะสั้นและระยะ
กลางโดยการจับจังหวะการลงทุน และผลตอบแทนจะไมไดอิงกับดัชน�อางอิง

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
ผูลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลางคอนขางสูง โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากเงิน
ปนผล หรือกำไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากดอกเบี้ยหรือ
กำไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารหน�้

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินทีแ่ น�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้
•
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
•

•
•
•

•

•

ความเสี่ยงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เน��องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกำหนด
ในกรณ�ที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทำใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนที่ต่ำลงได สงผลให
กองทุนไดรับชำระคืนเงินกอนกำหนดและจะตองลงทุนในหลักทรัพยที่ไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหน�วย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน�วยลงทุน
ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั�งซื้อขายหน�วยลงทุนที่ไดรับไว
แลวหรือหยุดรับคำสั�งดังกลาวได
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมด
ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ หรือ
มีความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน�้หรือจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนตน ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการ
ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลตางๆ ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
ตัวอยาง
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ

กองทุนมี net exposure ไดท้งั ในตราสารทุน ตราสารหน�้ หรือทรัพยสนิ ทางเลือก

ปัจจัยความเสีย่ งที่สำคัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคา(Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

<5%

10-15%

5-10%

15-25%

>25%

ต่ำ

สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

<20%
ต่ำ

20-50%

50-80%

>80%
สูง

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
ิ อืน
ิ อืน
ทรัพย์สน
่ และหนี้สน
่
-0.15%
พันธบัตร
5.00%
เงินฝากธนาคาร
5.09%

หุ ้นสามัญ
76.31%
ตั๋วเงินคลัง
13.75%

ชือ่ ทรัพยสินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ่ ทรัพยสนิ
1) ตั�วเงินคลัง กระทรวงการคลัง
2) หุนสามัญ บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั�น จำกัด (มหาชน)
3) หุนสามัญ บริษัท กันกุลเอ็นจิเน�ยริ�ง จำกัด (มหาชน)
4) หุนสามัญ บริษัท อาร แอนด บี ฟูด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
5) หุนสามัญ บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)

% ของ NAV
13.75
7.55
7.43
7.32
7.16

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเน�ยม
*คาธรรมเน�ยมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

3.00
2.50
2.00
1.50

เรียกเก็บจริง

1.6050

1.9061

1.6050
1.1663

1.00
0.50
0.00

2.9425

0.04280.0321
การจ ัดการ

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

0.1284
0.1284

0.1406

นายทะเบียน

้ า
ค่าใชจ
่ ยอืน
่

1

้ า
รวมค่าใชจ
่ ย

1 คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามทีเ่ รียกเก็บจริง

คาธรรมเน�ยมที่เรียกเก็บจากผูถ อื หน�วยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเน�ยมการขายหน�วยลงทุน1
คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน2
คาธรรมเน�ยมการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน3
» กรณ�เปนกองทุนตนทาง
» กรณ�เปนกองทุนปลายทาง
คาธรรมเน�ยมการโอนหน�วยลงทุน
1
2
3

สูงสุดไมเกิน
1.00
1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เรียกเก็บจริง
ไมเรียกเก็บ
ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เทากับคาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน
เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย
50 บาท ตอ 1,000 หน�วย
หรือเศษของ 1,000 หน�วย

ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ไมเรียกเก็บ
50 บาท ตอ 1,000 หน�วย
หรือเศษของ 1,000 หน�วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืนใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของ บลจ.บัวหลวง
การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน กรณ�เปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน กรณ�เปนกองทุนปลายทางใชราคาขายหน�วยลงทุน ซึ�งจะมีคาธรรมเน�ยม
การขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยูในราคาดังกลาวแลว

หมายเหตุ คาธรรมเน�ยมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งน�้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ�มเทากับ
7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเน�ยมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*

1. ดัชนีชี้วดั ของกองทุน (Benchmark) คือ
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี สัดสวน 5.00%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชน�วัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหน�้ไทย อายุ
ประมาณ 1 เดือน สัดสวน 45.00%
3) ดัชน�ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 50.00%

2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
B-ACTIVE

% ต่อปี ของ NAV

60.00% 54.37%
40.00%
20.00%

20.54%

0.00%
-20.00%

2555

Benchmark

12.40% 10.19%
12.36%
10.43%
2.46%
1.25%
1.22%

-0.23%
-7.95%
2556
2557

12.20%

2559

2560

2561

2562

17.57%
8.71%

-0.79%

-3.44%
-5.61%-3.34%

-4.02%
2558

6.30%

2563

2564

3. กองทุนน�เ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -24.53%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 10.53% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
6. ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ วันที่จดั ตัง้ กองทุน 3 มิถนุ ายน 2547
1 หน�วย : % ตอป


ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุม Moderate Allocation ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

3.41

4.49

14.78

7.17

4.14

6.39

3.45

3.51

3.79

5.61

5.68

5.67

25th Percentile

2.01

2.47

9.95

4.74

3.57

5.52

4.13

4.01

4.43

7.98

7.22

7.18

50th Percentile

1.40

1.16

6.80

2.93

2.83

4.76

5.45

5.45

5.79

9.14

8.59

8.39

75th Percentile

0.64

0.37

5.17

1.20

1.74

3.96

6.59

6.48

7.08

10.44

10.65

9.91

95th Percentile

0.09

-0.50

2.37

-1.58

-1.40

3.04

7.75

7.95

8.52

14.29

12.41

12.09

หมายเหตุ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูด แู ลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
การซือ้ และขายคืนหน�วยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3 มิถุนายน 2547
ไมกำหนด
5,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย1
» Bualuang iBanking/ Bangkok Bank
Mobile Banking/ ATM/ Bualuang
Phone/ BF Fund Trading2
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
วันทำการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/ Bangkok Bank
Mobile Banking/ ATM/ Bualuang
Phone/ BF Fund Trading2
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

1
2

3

วันที่คำนวณ NAV

: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 – 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง3
:
:
:
:

500 บาท
500 บาท
ทุกวันทำการ
เวลา 8.30 – 15.30 น.

: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง3
: ไมกำหนด
: ไมกำหนด
: ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต
วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน
หน�วยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)

ปจจุบันสามารถทำรายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking/ บมจ.กรุง
เทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading
การสงคำสั�งซื้อ ผาน BF Fund Trading หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำ
การซื้อขาย จะไดราคาขายหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการสงคำสั�งขาย
คืนผาน BF Fund Trading หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซือ้ ขายจะได
ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป
การสงคำสั�งซือ้ หรือคำสั�งขายคืน (ยกเวน BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย
หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายถัดไป
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม� บริหารกองทุนน�้
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
1 มิถุนายน 2552
นาง อติกานต พานิชเกษม
15 เมษายน 2551
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
25 เมษายน 2554
น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ
9 พฤษภาคม 2551
น.ส. อรุณ� ศิลปการประดิษฐ
21 กรกฎาคม 2554
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
21 กรกฎาคม 2554
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 ปญญพัฒน ประคุณหังสิต
17 กรกฎาคม 2561
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
2 มกราคม 2563
10.39
Click ดูคำอธิบาย PTR

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน



รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน













บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 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 ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
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ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชีช้ วน/
รองเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
•

•
•

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
E-mail: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bblam.co.th

การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ไดรับอนุมัตจิ ัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมน�้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน�วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน�้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สำคัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ย งจากการผิด นัด ชำระหน�้ข องผูอ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น�าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (Credit rating) ซึ�งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหน�้ โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผานมาและฐานะทางการเงินของผูออกตราสาร ทั้งน�้ Credit rating ของหุนกู
ระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปน�้
ระดับการลงทุน
ระดับที่นา� ลงทุน

ระดับทีต่ ่ำกวาน�าลงทุน
•

•

•

TRIS
AAA

Fitch Moody’s
AAA(tha) Aaa

S&P
AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A
BBB
ต่ำกวา
BBB

A(tha)
BBB(tha)
ต่ำกวา
BBB(tha)

A
Baa
ต่ำกวา
Baa

A
BBB
ต่ำกวา
BBB

คำอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสีย่ งต่ำที่สุดทีจ่ ะไมสามารถชำระ
หน�้ไดตามกำหนด
อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเสี่ยงต่ำมาก
ที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด
ความเสีย่ งต่ำทีจ่ ะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด
ความเสีย่ งปานกลางที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด
ความเสีย่ งสูงที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk)
- กรณ�ตราสารหน�้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ�งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหน�้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน�้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น ราคาตราสารหน�้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อ
ขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (Portfolio duration) สูง จะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี Portfolio duration ต่ำกวา
- กรณ�ตราสารทุน ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ�มขึ้นหรือลดลงจาก
ปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตนซึ�งพิจารณา
ไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ อกรายใดรายหนึง� (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระ
ผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัว
ดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้
1. ตราสารหน�้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหน�้ภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น
ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อ
การลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหน�้ เปนตน
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