แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

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

กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4
Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

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




นโยบายการลงทุน:
กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวของกับปจจัย 4 ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ซึ�งเปนหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีราคาต่ำกวา Intrinsic Value หรือมี
แนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหน�้ เงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
หรือใหความเห็นชอบ รวมถึงกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note
กลยุทธการบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชน�ชี้วัด (Active management)

กองทุนรวมน�เ้ หมาะกับใคร?



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

กองทุนรวมน�้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินทีแ่ น�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนน�้



อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน�้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ














กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
ทำใหกองทุนรวมน�้ มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน��องจาก
ใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน
และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายได
แลวทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั�งซื้อขายหน�วย
ลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคำสั�งดังกลาวได
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคา
ขายคืนหน�วยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรือมีความจำเป็ นจะต้ องปฏิบัติ ตามกฎหมายของรั ฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อ
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการ
ที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
เงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวา 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%

ต่ำ

20-50%

50-80%

>80%
สูง

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

ชือ่ ทรัพยสินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ่ ทรัพยสนิ
1. หุ้นสามัญบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2. หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. หุ้นสามัญบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
4. หุ้นสามัญบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
5. หุ้นสามัญบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

% ของ NAV
6.10
4.99
4.77
4.33
4.29

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอมูลปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

เพดานค่าธรรมเนียม

1
1

ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามที่เรียกเก็บจริง

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน3
» กรณีเปนกองทุนตนทาง
» กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
การโอนหนวย
1
2
3

สูงสุดไมเกิน
1.00
1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เรียกเก็บจริง
ไมเรียกเก็บ
ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ไมเรียกเก็บ

50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของ บลจ.บัวหลวง
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน ซึ่งจะมี
คาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยูในราคาดังกลาวแลว

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมู ลคา เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื ่นใดแล ว และเปนภาระของกองทุน ทั้งนี้ ในปจจุ บัน
ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

% ต่อปีของ NAV

2. ผลการดำเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -44.67%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.08% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 17 มีนาคม 2538
1 หนวย : % ตอป
2 ไมมีขอมูลตัวชี้วด
ั ที่เปน TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกลาว


ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

จ่ายปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือ
กำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ�มขึ้นในสินทรัพยสทุ ธิจากการดำเนินงาน
กองทุนมีการจ่ายปันผลตัง้ แต่แก้ไขให้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจนถึงงวดผลการดำเนินงานสิน้ สุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งหมด 11 ครั้ง รวมทัง้ สิน้ 10.00 บาท/หน�วย โดยมีขอมูล
3 ป ยอนหลัง ดังน�้
วันปดสมุดทะเบียน

วันทีจ่ า ย

จำนวนเงินปนผล (บาท/หน�วย)

23 ก.ย. 2563
23 มี.ค. 2564

30 ก.ย. 2563
30 มี.ค. 2564

0.20
1.21

หมายเหตุ: กองทุนเริ�มกำหนดนโยบายจายเงินปนผล ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2556 เปนตนไป

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน�วยลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17 มีนาคม 2538
ไมกำหนด
5,000 ลานบาท
วันทำการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
» Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking/
ATM/ Bualuang Phone
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

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

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

วันทำการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking/
ATM/ Bualuang Phone

: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง
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มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
วันที่คำนวณ NAV

รายชื่อผูจัดการกองทุน

: ไมกำหนด
: ไมกำหนด
: ภายใน 4 วันทำการนับตัง้ แตวันทำการ
ถัดจากวันทำการขายคืนหน�วยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจด
ั การ
 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 มิถนุ ายน 2552
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
2 พฤษภาคม 2549
นาย เจฟ สุธีโสภณ
27 ธันวาคม 2555
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
16 มิถนุ ายน 2558
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
1 เมษายน 2559
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
2 มกราคม 2563

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.19

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน



Click คำอธิบาย PTR

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.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 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/
รับหนังสือชี้ชวน/
รองเรียน

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

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bblam.co.th





การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ย งจากการลงทุน กระจุกตัวในผู้อ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึ ง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ
ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็น
ทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น
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