แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงสิรผิ ลบรรษัทภิบาล
เพือ่ การเลี้ยงชีพ

Bualuang Siriphol Corporate Governance RMF
(BSIRIRMF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

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


นโยบายการลงทุน :
กองทุ น ลงทุ น ในกลุ  ม หลั ก ทรั พ ย หุ  น ที่ มี CG Scoring โดยเน น หุ  น ที่ มี มู ล ค า ตามราคาตลาดสู ง (Market
Capitalization) หรื อมี ส ภาพคล อ งสู ง อย า งสม่ํ า เสมอ หรือ มี อัต ราผลตอบแทนจากเงิ น ป น ผลสู ง และต อ เนื่ อ ง
โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note



กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ํากวา
มูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับ
จากเงินปนผลหรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผล
ที่สม่ําเสมอจากการลงทุนในหุนปนผล ผูลงทุนจึงควรตั้งเปาหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปในกองทุนนี้ และ
เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจนครบอายุ
55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร



ผูลงทุนที่มีความจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ











ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับ
คูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.bblam.co.th
ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี
ความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต
เชน ดําเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปน ตน
ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อให
เปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของ
ผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

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

ต่ํา
ต่ํา

<5%
General

5-10%

10-15%

Large Cap

15-25%
Mid/ Small

>25%
Sector

สูง
สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม

ต่ํา

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่ํา

<10%
<20%

10-20%
20-50%

20-50%

50-80%
50-80%

>80%
>80%

สูง
สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค

Click ดูคาํ อธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
8.08%
วัสดุกอสราง
8.69%
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
14.54%

ธนาคาร
7.66%

กลุมอื่น
23.57%
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
21.78%

ชือ่ ทรัพยสนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV
1.
2.
3.
4.
5.

หุนสามัญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
หุนสามัญ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

8.05
6.68
6.35
6.07
5.93

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

อัตราที่เรียกเก็บจริง
2.9425

3.00

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

2.50
2.00

1.7255

1.6050 1.6050

1.50

1.2412

1.00
0.50
0.0428 0.0268 0.0535 0.0535

0.00

การจัดการ
1

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

0.0402
คาใชจายอื่น 1

รวมคาใชจาย

คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่จายจริง ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
 ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
 ภายในบริษัทจัดการ
 กับบริษัทจัดการอื่น
- กรณีเปนกองทุนตนทาง
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง

สูงสุดไมเกิน
1.00

เก็บจริง
ไมเรียกเก็บ

1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาทตอรายการ
เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ - คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
- ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชวี้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)
2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
27.70%

30.00%
25.00%
20.00%

% ตอปของ NAV

BSIRIRMF
Benchmark

20.64%
16.01% 15.66%

13.69%

15.00%

9.31%

10.00%

2.52% 2.38%

5.00%
0.00%
-5.00%

-3.42%

-10.00%
-15.00%
-20.00%

-9.38%

-12.62%
-17.13%
2556

-13.42%
2557

-15.37%

2558

2559

2560

2561

2562

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -35.56%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 12.74% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 17 พฤษภาคม 2556
1
หนวย : % ตอป


ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Return (%)
Peer Percentile

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

28.00

-7.05

-13.22

-0.23

2.38

25th Percentile

20.06

-11.47

-17.72

-2.34

0.70

8.43

22.08

33.32

24.47

16.31

13.76

15.54

50th Percentile

17.73

-14.00

-19.52

-3.58

-0.18

7.39

24.48

35.33

25.98

17.44

14.86

16.13

75th Percentile

15.35

-15.67

-22.15

-5.48

-1.71

5.55

25.92

37.36

27.36

18.84

16.00

16.58

95th Percentile

11.87

-19.15

-27.64

-9.04

-4.64

3.68

29.48

42.47

29.83

21.63

18.23

18.09

9.66

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

18.84

28.46

20.94

13.10

11.92

12.04

คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2556
ไม่กำหนด
10,000 ล้านบาท
วันทำการซือ้
 บริษัทจัดการ /
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน /
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
 Bualuang iBanking /
Bangkok Bank Mobile Banking
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
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

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

: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่
วันทำการถัดจากวันทำการ
ขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่คำนวณ NAV
: วันที่ T (T=วันทำการซื้อขาย)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที่
 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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รายชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
ร้องเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์




ชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์
0.14
Click ดูคำอธิบาย PTR

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนนี้
17 พฤษภาคม 2556
17 พฤษภาคม 2556
16 มิถุนายน 2558
17 พฤษภาคม 2556
1 เมษายน 2559
2 มกราคม 2563

 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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.bblam.co.th

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ รับ รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย
ทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท
ที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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