แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

กองทุนเปดบัวแกว
BUAKAEW Open-end Fund (BKA)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

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




นโยบายการลงทุน:
กองทุนเน้นลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง
หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

กองทุนรวมนีเ้ 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










ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับ ชำระ
คาขายคืนหน�วยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนิ นงานของกองทุ นรวมไม่ ได้ ข ึ ้ นอยู ่ ก ั บสถานะทางการเงิ นหรื อผลการดำเนิ นงานของ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.bblam.co.th
ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ
หรือมีความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะน�้หรือจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการ
ที่จะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จาย
จากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตาม
พันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลีย่ รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 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%

20-50%

ต่ำ

50-80%

>80%
สูง

หมายเหตุ : กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสีย่ ง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

ชือ่ ทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ่ ทรัพย์สนิ
1. หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. หุ้นสามัญบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
5. หุ้นสามัญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

% ของ NAV
9.36
6.67
4.39
4.29
4.08

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

เพดานค่าธรรมเนียม

1
1

ค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามที่เรียกเก็บจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย1
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน3
» กรณีเป็นกองทุนต้นทาง
» กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
การโอนหน่วย
1
2

3

สูงสุดไม่เกิน
1.00
1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เรียกเก็บจริง
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)

เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ไม่เรียกเก็บ

50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน
ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว และเป็นภาระของกองทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.bblam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

% ต่อปีของ NAV

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.80%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.73% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด


ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุนรวม 3 พฤศจิกายน 2536
1 หน่วย : % ต่อปี
2 ไม่มีข้อมูลตัวชี้วด
ั ที่เป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว


ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bblam.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3 พฤศจิกายน 2536
ไม่กำหนด
10,000 ล้านบาท
วันทำการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
» Bualuang iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking/
ATM/ Bualuang Phone
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
: 500 บาท
: 500 บาท

* ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วันทำการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang

iBanking/
Bangkok Bank Mobile Banking /
ATM/ Bualuang Phone
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ทุกวันทำการ
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด
: ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการ
ถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

วันที่คำนวณ NAV
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
 ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
 Bualuang Phone โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์
1.43

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
1 มิถุนายน 2552
2 พฤษภาคม 2549
27 ธันวาคม 2555
16 มิถุนายน 2558
1 เมษายน 2559
2 มกราคม 2563

Click ดูคำอธิบาย PTR

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
 บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234
 บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700
 บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. 0-2634-8888


ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit Linked)
ติดต่อสอบถาม/
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
รับหนังสือชี้ชวน/
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ร้องเรียน
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ทางผลประโยชน์
www.bblam.co.th


การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่ าสำนักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (Unit Linked)
บริษัทประกันชีวิต หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. 0-2634-8888
วันทำการซือ้
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการ

วันที่คำนวณ NAV
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน









ถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
: ไม่มี
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ตลอดเวลาตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ อนึ่งผลตอบแทนและผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิด
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทประกันชีวิตกำหนด
ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่บริษัท
จัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวติ ภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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คำอธิบายเพิม่ เติม
ปัจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปัจจัยทางการเมืองทั้ งในและต่า งประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า Standard Deviation (SD)
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึง
ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management
จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน
PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน
ตราสารหนี้ เป็นต้น

BKA | 11

