แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดบัวหลวงโครงสรางพืน้ ฐาน
เพือ่ การเลี้ยงชีพ

Bualuang Infrastructure RMF (IN-RMF)
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 ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ โครงสรา งพื้ น ฐานของระบบเศรษฐกิ จ ไทย
โดยเฉลี่ ย ในรอบปบั ญ ชี ไมน อ ยกวา 80% ของ NAV เชน บริษั ท ในกลุ ม พลั งงานและสาธารณู ป โภค พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย วัสดุกอสราง สินคาอุตสาหกรรม ขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสรางพื้นฐานขางตน และ
หรือลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note



กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํา
กวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับ
จากเงินปนผลหรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอปใน
ระดับที่สูงกวาการลงทุนในตราสารหนี้ 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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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ











ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับ
คูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนรวมมีนโยบายเฉพาะในบางหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวา
กองทุ น รวมทั่ ว ไป ที่ มี ก ารกระจายการลงทุ น หลายอุ ต สาหกรรม ดั งนั้ น ผู ล งทุ น ควรศึ ก ษาขอมู ล ของหมวด
อุตสาหกรรมดังกลาว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน
ดําเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปน ตน ผู ถือ
หนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไป
ตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา 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
<5%
5-10%
10-15%
ผลการดําเนินงาน (SD)

15-25%

>25%

ต่ํา

กลุมหุนที่เนนลงทุน

General

Large Cap

Mid/ Small

สูง

Sector
สูง

ต่ํา

ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ อกรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
<10%
10-20%
20-50%
50-80%
>80%
ในผูออกตราสารรวม
ต่ํา

สูง

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
ขนสงและโลจิสติกส
10.88%
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
15.92%

วัสดุกอสราง
9.69%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
34.90%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
21.23%

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

หุนสามัญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท บี. กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท เน็ตเบย จํากัด (มหาชน)

7.97
6.15
5.14
5.07
4.55

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป (% ตอปของ NAV)
ป 2560

ป 2561

ป 2562

เพดานคาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน 2.9425

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

3.00
2.50
1.6050

2.00
1.50

1.8158 1.8142 1.8106

สูงสุดไมเกิน 1.6050

สูงสุดไมเกิน 1.1663

1.00

0.0375

0.1284

0.50
สูงสุดไมเกิน 0.0428 สูงสุดไมเกิน 0.1284 0.0449 0.0434 0.0397

0.00

การจัดการ
1
2

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

คาใชจายอื่น1,2

รวมคาใชจาย

คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ
คาใชจายในป 2562 ตามที่จายจริง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป

สูงสุดไมเกิน
ป 2560

เก็บจริง
ป 2561

ป 2562

1.00

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ไมเกิน 1.00
(ขั้นต่ํา 50 บาท)
50 บาทตอรายการ

ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน2
 ภายในบริษัทจัดการ
 กับบริษัทจัดการอื่น
- กรณีเปนกองทุนตนทาง

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาทตอรายการ

- กรณีเปนกองทุนปลายทาง

เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 200 บาท
ตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 200 บาท
ตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 200 บาท
ตอรายการ
ไมเรียกเก็บ



1
2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับ
มติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทิน
80.00%

71.35%
56.91%

% ตอปของ NAV

60.00%
40.00%

IN-RMF
Benchmark

47.80%
25.52%

20.00%

40.53%

5.39%

0.00%
-20.00%

3.69%
-6.05% -3.63%

2552

23.85%
21.32%
17.30%
18.49%

23.04%
19.12%

19.36%

2553

2554

2555

2556

-8.08%
-13.58%
2560
2561

-13.61%-11.23%
2557
2558
2559

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คือ -22.65%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 11.55% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด




ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 23 พฤษภาคม 2551
1 หนวย : % ตอป

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
Standard Deviation (%)

Return (%)
Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

8.46

15.42

12.33

11.45

7.89

15.20

6.34

6.50

7.90

8.41

8.25

11.54

25th Percentile

6.82

12.23

10.09

8.64

6.34

14.24

7.53

7.64

9.91

10.14

9.92

14.59

50th Percentile

5.86

10.06

7.35

7.03

5.40

13.09

7.85

8.28

10.96

11.17

11.14

15.32

75th Percentile

4.59

8.38

4.20

5.85

3.74

10.81

8.49

8.86

11.68

12.22

11.71

15.77

95th Percentile

2.24

6.26

1.08

1.57

1.21

8.49

10.01

10.43

13.14

14.57

14.25

17.08

คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด ูแลผลประโยชน
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
23 พฤษภาคม 2551
ไมกําหนด
5,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
 บริษัทจัดการ /
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน /
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย*
 Bualuang iBanking /
Bualuang mBanking
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
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

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

: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการขายคืน
หนวยลงทุน
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 ผูจ ดั การกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
รองเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน




ชื่อผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
น.ส. ดุษฎี ภูพ ัฒน
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
0.35
Click ดูคําอธิบาย PTR

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุนนี้
1 มิถุนายน 2552
23 พฤษภาคม 2551
23 พฤษภาคม 2551
16 มิถุนายน 2558
27 ธันวาคม 2555
1 เมษายน 2559

 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.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999

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

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน
ก.ล.ต. ได รับ รองถึ งความถู ก ต อ งของข อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
ส วนสรุป ข อมู ล สํ าคั ญ ณ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2562 แล วด วยความระมั ด ระวังในฐานะผู รับ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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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
 ความเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตั ว ลงทุ น ในผู อ อกรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึ ง
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระ
ผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อ
ทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป หารดวย
มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน
และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active
Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะ
แลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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