แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

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

กองทุนเปดบัวหลวงหุน อาเซียน
Bualuang ASEAN Equity Fund (B-ASEAN)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?




นโยบายการลงทุน :
กองทุ นลงทุ นในหลั กทรั พย ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย ของกลุ มประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่ มี
ปจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการใหผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวา 80% ของ NAV และมีสัดสวนการลงทุนในตางประเทศไมเกิน 79% ของ NAV
กลุมประเทศอาเซียน ปจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน
เวียดนาม ลาว เมียนมาร กัมพูชา
สวนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก
ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note
กลยุทธในการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?



ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ นนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ
 กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิ งคโปรและอิ นโดนี เซีย ผูลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจาย
ความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
 เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผล
ใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
 กองทุนจะทําสัญญาสวอปและหรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปองกันความเสี่ยง
(Hedging) โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะตลาดการเงิน
ในขณะนั้น
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือ
ทั้งจํานวนได
 ในสถานการณ ไม ปกติ ผู ถื อหน วยลงทุ นอาจไม สามารถขายคื นหน วยลงทุ น หรื ออาจได รั บชํ าระ
คาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชีช้ วน
 ผลการดํ าเนิ นงานของกองทุ นรวมไม ได ขึ้ นอยู กั บสถานะทางการเงิ นหรื อผลการดํ าเนิ นงานของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
 กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนทั้ งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดั งกลาวไถถอนหนวยลงทุ นอาจมี
ความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ
หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการ
ที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จาย
จากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตาม
พันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

สูง

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

ต่ํา

สูง

ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

<10%
ต่ํา

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
สง

Click ดูคาํ อธิบายปจจัยความเสีย่ ง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ที่ลงทุน
% ของ NAV

ธนาคาร
29.48%
ขนสงและโลจิสติกส
8.94%
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
9.69%
พาณิชย
10.25%

กลุมอืน่
20.08%

พลังงานและสาธารณูปโภค
13.34%

ชือ่ ทรัพยสินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ่ ทรัพยสนิ
1. หุนสามัญประเทศสิงคโปร DBS Group Holdings Ltd.
2. หุนสามัญประเทศสิงคโปร Oversea - Chinese Banking Corp Ltd.
3. หุนสามัญประเทศสิงคโปร United Overseas Bank Limited
4. หุนสามัญประเทศอินโดนีเซีย Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
5. หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

% ของ NAV
5.01
4.82
3.91
3.48
3.20

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป (% ตอปของ NAV)
2560

2561

2562

เพดานคาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน 2.9425

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

3.00
2.50
2.00

1.605
1.7794 1.8875

สูงสุดไมเกิน 1.605

1.50

1.9356

สูงสุดไมเกิน 1.20375

1.00
0.50

0.0803

0.0535

สูงสุดไมเกิน 0.0803

สูงสุดไมเกิน 0.0535

0.00
การจ ัดการ
1
2

ผู ด
้ ูแลผลประโยชน์

1

นายทะเบียน

0.0407

0.1487

0.1969

่
ค่าใช้จ่ายอืน

2

รวมค่าใช้จ่าย

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ ในป 2562 ตามที่จายจริง ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน
1

คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน2
» กรณีเปนกองทุนตนทาง

1.00
ไมมี

ป 2560
ไมเกิน 1.00
ไมมี

เก็บจริง
ป 2561
ไมเกิน 1.00
ไมมี

ป 2562
ไมเกิน 1.00
ไมมี

เทากับ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
เทากับ
ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
» กรณีเปนกองทุนปลายทาง
คาธรรมเนียมการขาย
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 50 บาท ตอ 1,000 หนวย
การโอนหนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย
1

บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการขายกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนสวนบุคคลภายใตการจัดการของ บลจ.บัวหลวง
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายในอัตรา 50% ของคาธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สําหรับลูกคาที่มีการลงทุนเทากับ หรือมากกวา
50 ลานบาท
(3) บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายในอัตรา 100% ของคาธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจริง สําหรับลูกคาที่ไมเขาขอ (1) และ (2)
2
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีเปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหนวยลงทุน ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื้อคืนคํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว และเปนภาระของกองทุน ทั้งนี้ ในปจจุบันภาษีมูลคาเพิ่ม
เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark) คือ MSCI AC ASEAN NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ ํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
20.00%

18.14%

% ตอปของ NAV

15.00%
10.00%

B-ASEAN
Benchmark

8.91%
5.79%

5.00%
0.00%
-5.00%

-2.13%

-10.00%

-8.99%

-15.00%

-14.67%

-20.00%
2559*

2560

2561

* B-ASEAN จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

3. กองทุนนีม้ เี คยผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุน คือ -17.03%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) ตัง้ แตจัดตั้งกองทุน คือ 8.53% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ ASEAN Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
1
หนวย : % ตอป


ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม ASEAN Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
31 มีนาคม 2559
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
» Bualuang iBanking/ Bualuang
mBanking/ ATM/ Bualuang
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป

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

* ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วันทําการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/ Bualuang
mBanking/ ATM/ Bualuang
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

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

: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการ
ขายคืนหนวยลงทุน
วันที่คํานวณ NAV
: วันที่ T (T = วันทําการซื้อขาย)
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
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน/
รองเรียน
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน




ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
น.ส. ดุษฎี ภูพัฒน
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
0.61

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559

Click ดูคําอธิบาย 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 ภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ที่อยู 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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bblam.co.th

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมได อยูภายใต ความคุมครองของสถาบันคุมครองเงิ นฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิม่ เติม
ปจจัยความเสีย่ ง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของ
หลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard Deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุล เงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่เงินบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง
ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็ง และขายทํ ากําไรในช วงที่บาทออ น ก็อาจได
ผลตอบแทนมากขึ้น กวา เดิม ด วยเชน กั น ดั งนั้ น การป อ งกั น ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนจึ งเป น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ โดย ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุนรวม: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยง
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
 ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวา
ระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน
Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสิน
ที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการ
ลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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