
 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
              

 

             

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมบวัหลวงธนสารพลสั 1/20  
หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

Bualuang Thanasarn Plus 1/20 
not for Retail Investors 

(BP1/20 (AI)) 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

“ผู้ลงทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนีใ้นชว่งเวลาประมาณ 6 เดอืนได ้และกองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
และหมวดอตุสาหกรรม ดงันัน้ หากมปีจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว ผู้ลงทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวน

มาก” 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเปน็พเิศษ? 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
ขอ้มลูอื่นๆ 
 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ช่การฝากเงนิ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

IPO วนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 2563  

 

หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย  
  
  
  

หนงัสอืชี้ชวนสว่นสรปุข้อมลูส าคัญ 

แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ  21 พฤษภาคม 2563 

 

- รา่ง - 
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ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทุนนี้ 

 นโยบายการลงทุน 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% 
ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment 
Grade 

ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน 
Structured Note 

 กลยุทธ์การลงทุน 

กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund) 

 ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่าหุ้นได้ 

 ผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของ
กิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกบัใคร 
 ผูล้งทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ 

 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดอืน 
 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบริษัทจัดการ 

 อย่าลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก าลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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ค าเตือนที่ส าคญั 
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์และจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงิน

ลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
 เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่

เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ
คืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรือหยุดรับค าส่ังดังกล่าวได้ 

 กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้
กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.bblam.co.th 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมี
ความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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หมายเหต:ุ กองทุนมี net exposure ในตราสารหน้ีหรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

 

Click ดูค าอธิบายปัจจัยความเส่ียง 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทุนรวม 

ปจัจยัความเสีย่งที่ส าคญั 

ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
อันดับความน่าเชื่อถือ 
ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม AAA AA, A BBB ต่ ากว่า BBB Unrated 

 ต่ า    สูง 
หมายเหต:ุ แรเงากรณีที่กองทุนลงทนุในอันดับความนา่เช่ือถือนั้นเกินกวา่ 20% ของ NAV 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market Risk) 
อายุเฉล่ียของทรัพย์สิน 
ที่ลงทุน ต่ ากว่า 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 ต่ า    สูง 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัว 
ในผู้ออกตราสารรวม <10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ า    สูง 
การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม <20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ า    สูง 
หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม <20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ า    สูง 
หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์และจีน 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การป้องกันความเส่ียง fx ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

 ต่ า    สูง 
หมายเหต:ุ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นไมต่่ ากว่า 90% ของเงนิลงทุนในตา่งประเทศ 
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คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอ่ปขีองมลูคา่จดทะเบยีน) 
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การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย
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1 ค่าธรรมเนียมผดููแลผลประโยชน์รวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว้ 
2 ค่าใชจ้่ายอื่นรวมคา่โฆษณาประชาสมัพันธ์  

 

คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (% ของมูลคา่ซือ้ขาย) 
 

รายการ สูงสดุไมเ่กนิ เกบ็จรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
คา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน1 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  

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

1 ผู้ลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 

 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% 
หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนยีม 
 

1                   2 

สูงสุดไม่เกิน 0.5350 

สูงสุดไม่เกิน 0.0428 สูงสุดไม่เกิน 0.0321 

สูงสุดไม่เกิน 0.4601 

สูงสุดไม่เกิน 1.07 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี 

เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบ buy-and-hold (ลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ
อายุโครงการกองทุน) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 

ผลการด าเนนิงานในอดีต 
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นโยบายการจา่ยปนัผล ไม่จ่าย 
ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
อายโุครงการ ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ ากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน 
จ านวนเงนิทนุของโครงการ 7,000 ล้านบาท 
การซือ้และขายคนืหนว่ยลงทุน การซือ้หนว่ยลงทนุ (IPO)  
  วันท าการซ้ือ : 22 – 26 พฤษภาคม 2563 
 » บริษัทจัดการ/ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 » Bualuang iBanking/ 
Bualuang mBanking                        

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

  มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท 
  มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่ก าหนด 
 *กองทนุนีเ้สนอขายครัง้เดยีวในชว่งเสนอขายครัง้แรก (IPO) เทา่นัน้* 
 การขายคนืหนว่ยลงทนุ (อตัโนมตั)ิ  
  วันท าการขายคืน : ภายในวันท าการก่อนครบก าหนดอายุ

โครงการ 
  มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 
  ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันท าการ

ถัดจากวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต ิ

 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที ่
 ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
 Bualuang Phone โทร. 1333 
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอื www.bblam.co.th 
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com 

ขอ้มูลอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ ชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 
นางอติกานต์ พานิชเกษม 
นางสาวปริยนุช คล่องค านวณการ 
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ 
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ 
นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์ 
นายปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริม่บรหิารกองทนุ 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนบัสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 
 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000 
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 
 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน โทร. 0-2638-5500 

ตดิตอ่สอบถาม / 
รบัหนงัสอืชีช้วน / 
รอ้งเรยีน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ์ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท:์ 0-2674-6488 
Website: www.bblam.co.th 
Email: crm@bblam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.bblam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

 

 
 

http://www.bblam.co.th/


BP1/20 (AI) | 9 

 

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน 
ประเภททรพัยส์นิทีก่องทนุจะลงทนุ1 อนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

ตราสารหรอืผูอ้อกตราสาร5 
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร 

ตอ่ป2ี 
(%) 

สดัสว่น 
การลงทนุ 

โดยประมาณ1 
(%) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ทีก่องทนุจะ 
ไดร้บัตอ่ป1ี 

(%) 

National Rating International 
Rating 

ตราสารหนีภ้าครฐั2 AAA - 0.4800% 1.00% 0.00% 
เงนิฝาก/ตราสารหนีส้ถาบนัการเงนิในประเทศ/ตราสารหนี้
ภาครฐัตา่งประเทศทีเ่ปน็การลงทนุในประเทศ1 

     

- ตราสารหนี้ Bank of Ayudhya Fitch: ST F1+(tha) Fitch: ST F2 1.0000% 2.00% 0.02% 
เงนิฝาก/ตราสารหนีท้ีเ่ปน็การลงทนุในตา่งประเทศ 
หรอืมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ1 

     

- เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank – UAE - S&P’s: ST A-1 1.2500% 5.00% 0.06% 
- เงินฝาก First Abu Dhabi Bank – UAE - Moody's: ST Aa3 0.7500% 2.00% 0.02% 
- ตราสารหนี้ Emirates NBD Bank (ENBD) – UAE - Moody's: ST P-2 1.0000% 3.00% 0.03% 
- ตราสารหนี้ Mashreqbank PSC (MASQ) – UAE - S&P’s: ST A-2 2.0000% 3.00% 0.06% 
- เงินฝาก Agricultural Bank of China – China - Fitch: ST F1 0.7500% 5.00% 0.04% 
- เงินฝาก Bank of China – China - Fitch: ST F1 1.2500% 9.00% 0.11% 
- เงินฝาก China Construction Bank – China - Fitch: ST F1 0.8000% 7.00% 0.06% 
- ตราสารหนี้ China Development Bank – China - Fitch: ST F1 0.6500% 4.00% 0.03% 
- ตราสารหนี ้Industrial and Commercial Bank of China 
– China 

- Fitch: ST F1 0.8000% 4.00% 0.03% 

- ตราสารหนี้ Bank of Communications – China - Moody's: ST P-1 0.9000% 4.00% 0.04% 
- ตราสารหนี้ China Merchants Bank – China - Moody's: ST P-2 0.8000% 4.00% 0.03% 
- เงินฝาก United Overseas Bank – Hong Kong - S&P’s: ST A-1+ 0.7500% 2.00% 0.02% 
- ตราสารหนี ้Bank of East Asia – Hong Kong - S&P’s: ST A-1 0.9000% 1.00% 0.01% 
- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar – Qatar - Fitch: ST F1 1.5000% 9.00% 0.14% 
- ตราสารหนี้ Qatar National Bank - Qatar - S&P’s: A 1.6000% 9.00% 0.14% 
- ตราสารหนี ้Al Khaliji Commercial Bank – Qatar - Moody's: ST P-2 1.4000% 6.00% 0.08% 
- ตราสารหนี ้Shinhan Bank – Korea - Fitch: ST F1 0.6500% 1.00% 0.01% 
- ตราสารหนี้ Woori Bank – Korea - Moody's: ST P-1 0.6500% 1.00% 0.01% 
- เงินฝาก/ ตราสารหนี้ PT Bank Rakyat – Indonesia - Fitch: ST F3 1.4000% 2.00% 0.03% 
ตราสารหนีภ้าคเอกชนทีเ่ปน็การลงทนุในประเทศ1      
- ตราสารหนี้ Asia Sermkij Leasing TRIS: BBB+ - 2.4500% 15.00% 0.37% 
เงนิฝาก3   0.2500% 1.00% 0.00% 
รวม    100.00% 1.32% 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ย4     0.22% 
ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุจะไดร้บัโดยเฉลีย่ (ตอ่ป)ี 1.10% 
ระยะเวลาการลงทนุโดยประมาณ 6 เดือน 

1 บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควร 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความ
เสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ BOC (HK)/ UNB/ Kexim/ MUSI เงินฝาก หรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ 
KK ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนใน
ประเทศ หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตาม
อัตราที่ประมาณการไว้ 

2 แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
3 เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
4 ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ  
5 ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
หมายเหตุ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาระภาษีที่เก่ียวข้องกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้ 
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ค าอธบิายเพิ่มเติม 
 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้  โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

Fitch  TRIS  Moody’s  ค าอธบิาย 
LT ST LT ST LT ST 

AAA (tha) 

F1+ 

AAA  Aaa  

อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ที่ต่ าที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย
ตามก าหนดเวลา  

AA+ (tha) AA+     T1+ Aa1  อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุน 
ที่ต่ ามากที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด  

AA (tha) AA 
 

Aa2 
 

AA- (tha) AA-  Aa3     P-1 
A+ (tha) 

F1 
A+  T1 A1  

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า A (tha) A 
 

A2 
 

A- (tha) 
F2 

A-    T2 A3  
BBB+ (tha) BBB+ 

 
Baa1     P-2 

ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดับ
ปานกลาง BBB (tha) 

F3 
BBB       T3 Baa2       P-3 

BBB- (tha) BBB-  Baa3  
หมายเหตุ 
- อันดับความน่าเช่ือถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1  ถึง 3 เพ่ือจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอันดับความน่าเช่ือถือภายในระดับเดียวกัน 
- อันดับความน่าเช่ือถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพ่ือแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 
ซ่ึงขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้ งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น หากอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบ้ียของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย  ดังนั้น 
ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซ้ือขายในระดับราคาที่ต่ าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี 
portfolio duration ต่ ากว่า 
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง  (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ 

- ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

- ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงาน
ที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์ 
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน 
หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยง
จากดังกล่าว ซ่ึงท าไดด้ังต่อไปนี้ 
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่ 

- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 




