
 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุเปดบวัหลวงมั�นคง 

สำหรบักองทนุสำรองเลีย้งชพี 

Bualuang Munkong Fund for PVD 

(BMPVD) 

กองทุนรวมตราสารหน�้ 

กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเส่ียงตางประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมลูสำคญั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

การเขารวมการตอตานทุจรติ : ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

ขอมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 

สำหรบักองทนุสำรองเลีย้งชพี 
  
  
  
  

กองทนุรวมน�เ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 
คาธรรมเน�ยม 

 
ผลการดำเนนิงาน 

 
ขอมลูอืน่ๆ 

 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 
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• นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหน�้ที ่ผู ออก ผูสั �งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ำประกันเปนภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน รวมถึงตราสารหน�้ท่ีมีลักษณะคลายเงิน

ฝาก ตั�วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก 

สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารกึ�งหน�้กึ�งทุน และตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไมเกิน 20% ของ 

NAV และอาจทําธุรกรรมการซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอื ่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดใหลงทุนได ทั้งน� ้ กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ 

Structured Note 

• กลยุทธการลงทุน 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนในระยะส้ันถึงปานกลางสูงกวาดัชน�ช้ีวัด (Active Management) 

• ผูลงทุนที่เปนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สามารถรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลางคอนขางต่ำจากการลงทุนใน 

ตราสารหน�้ และมีโอกาสรับผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอปในระยะยาวท่ีดี 

• ผูลงทุนท่ีเปนกองทุนสำรองเล้ียงชีพท่ีตองการสภาพคลองในการซ้ือขายไถถอนหน�วยลงทุนไดทุกวันทำการ 

กองทุนรวมน�ไ้มเหมาะกบัใคร 

• ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน�นอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

• ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหน�้ที่มีคุณภาพดี สภาพคลองสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ราคาต่ำ เน��องจากกองทุนรวมน�้ไมถูกจำกัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวม

ตลาดเงิน 
 

• อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามบริษัทจัดการ 

• อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน�้ดพีอ 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

ทำอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุน� ้
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คำเตอืนที่สำคญั 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เน��องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกำหนด 

ในกรณ�ที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทำใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนที่ต่ำลงได สงผลให

กองทุนไดรับชำระคืนเงินกอนกำหนด และจะตองลงทุนในหลักทรัพยท่ีไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

• ในสถานการณไมปกติ ผูถือหน�วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืนหน�วย

ลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

• ผลการดำเนินงานของกองทุนไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ 

• ในกรณ�ที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหน�วยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนที่จำหน�ายไดแลว

ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินจิในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั�งซื้อขายหน�วยลงทุนที่ไดรับไว

แลวหรือหยุดรับคำสั�งดังกลาวได 

• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน�วยลงทุนท้ังหมด 

ดังนั้น หากผูถือหน�วยลงทุนดังกลาวไถถอนหน�วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลการถือหน�วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดท่ี www.bblam.co.th 

• ในกรณ�ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหน�วยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี

ความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึน้แลวในขณะน�้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 

ผูถือหน�วยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการตางๆ เพื่อให

เปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ�งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ 

ของผูถือหน�วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหน�วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใด

เทาท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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หมายเหต ุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรอืตราสารหน�้ทั�วไปในขณะใดๆ ไมนอยกวา 80% ของ NAV 

  

ปจจยัความเสีย่งทีส่ำคญั 

 แผนภาพแสดงตำแหน�งความเสีย่งของกองทนุรวม 

ความเสีย่งจากการผดินดัชำระหน�ข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 
อันดับความน�าเชื่อถือ 
สวนใหญของกองทุนรวม 

GOV/ AAA AA, A BBB ต่ำกวา BBB Unrated 

 ต่ำ    สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณ�ท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความน�าเชื่อถือนั้นเกินกวา 20% ของ NAV 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาหน�วยลงทนุ (Market Risk) 

อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน ต่ำกวา 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ป 1 ป ถึง 3 ป 3 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป 

 ต่ำ    สูง 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 ต่ำ    สูง 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัว 
ในผูออกตราสารรวม 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ำ    สูง 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

<20% 20-50% 50-80% >80% 

 ต่ำ    สูง 

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
 

 

 

 

 Click ดูคําอธิบายปจจัยความเส่ียง 
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ชือ่ทรพัยสนิ Credit rating % ของ NAV 

1. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย AAA 40.40 

2. พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง AAA 21.18 

3. เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห AAA 14.36 

4. หุนกู ธนาคารกรุงศรอียุธยา จำกัด (มหาชน) AAA 9.25 

5. ตั�วเงินคลัง กระทรวงการคลัง AAA 7.11 
 

 

 

% ของ NAV 

 

ชือ่ทรพัยสินทีล่งทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ำหนกัการลงทุนตามอันดบัความน�าเชือ่ถือ 

 

 

พันธบัตร

62.95%

เงินฝากธนาคาร

17.31%

หุนกู

12.66%

ตั๋วเงินคลัง

7.11%

ทรัพยสินอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน

-0.03%

97.06%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AAA

อัน
ดับ

คว
าม

นา
เช

ื่อถ
ือ

ตราสารหนี้ในประเทศ

สัดสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 

หมายเหต ุ:  เปนขอมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอมลูที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th 

หมายเหต ุ:  เปนขอมลู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งน�้ คุณสามารถดูขอมลูที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th 

% ของ NAV 
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1 บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเน�ยมการจัดการระหวางวันที่ 18 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 จากนั้นบรษิัทจะเรียกเก็บ

คาธรรมเน�ยมการจัดการในอัตราเดิม คือ 0.214% ของ NAV 
2 คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ ตามที่จายจริง  

 

 

 

 

 

 

รายการ สูงสดุไมเกนิ เรยีกเกบ็จรงิ 

คาธรรมเน�ยมการขาย ไมมี ไมมี 

คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน1 0.50 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ไมเกิน 0.50 (ขั้นต่ำ 50 บาท) 

คาธรรมเน�ยมการสับเปล่ียน2   

» กรณ�เปนกองทุนตนทาง เทากับคาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน ไมเกิน 0.50 (ขั้นต่ำ 50 บาท) 

» กรณ�เปนกองทุนปลายทาง เทากับคาธรรมเน�ยมการขาย ไมมี 

คาธรรมเน�ยมการโอนหน�วยลงทุน ไมมี ไมมี 

1 บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเน�ยมดังกลาวใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
2 การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน กรณ�เปนกองทุนตนทาง ใชราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน กรณ�เปนกองทุนปลายทาง ใชราคาขายหน�วยลงทุน ซึ�งจะมี

คาธรรมเน�ยมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยูในราคาดังกลาวแลว 

หมายเหตุ คาธรรมเน�ยมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว ท้ังน�้ ในปจจุบันภาษีมูลคาเพิ�มเทากับ 

7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเน�ยมขางตนใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหน�วยลงทุนแลว 

  

0.5885 

0.0214 0.0321 

0.2140 

0.8560 

0.0214 0.0188 0.0616 

 0.00

 0.50

 1.00

การจดัการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบยีน คาใชจายอืน่ รวมคาใชจาย

เพดานคาธรรมเนยีม เรียกเกบ็จรงิ

* คาธรรมเน�ยมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ 

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเน�ยมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเน�ยมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเน�ยมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหน�วยลงทนุ (% ของมลูคาซือ้ขาย) 

1                                                                                                       2                                                                                                                  

คาธรรมเน�ยม 

 

ค
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1. ดชันชีีว้ัด (Benchmark) คอื  

• อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ป วงเงนินอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของธ.กรุงเทพ ธ.กสกิรไทย และธ.ไทย

พาณิชย สัดสวน 30% 

• Zero Rate Return (Total Return) อายุ 1 เดือน สัดสวน 35% 

• ThaiBMA MTM Government Bond Index (Total Return) อายุ 1-3 ป สดัสวน 35% 

2. ผลการดำเนนิงานแบบยอนหลงัตามปปีฏทินิ  

 
*BMPVD จัดตั้งกองทนุเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

3. กองทนุน�เ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุ (maximum drawdown) ตัง้แตจดัตัง้กองทนุ คอื -1.60% 
 

4. ความผนัผวนของผลการดำเนนิงาน (standard deviation) ตัง้แตจดัตัง้กองทนุ คอื 0.68% ตอป ี
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Mid Term General Bond 
 

6. ผลการดำเนนิงานยอนหลงัแบบปกหมดุ 

• ตารางแสดงผลการดำเนนิงานยอนหลงัแบบปกหมดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 
หมายเหต ุวันทีจ่ัดตัง้กองทุนรวม 3 กรกฎาคม 2563 

• ตารางแสดงผลการดำเนนิงานของกลุม Mid Term General Bond ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 
หมายเหต ุคุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจบุันไดที่ www.bblam.co.th 

0.77%

0.31%

0.00%

0.50%

1.00%

2563

%
 ต

อป
ขอ

ง
NA

V BMPVD

Benchmark

Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
5th Percentile 1.26 1.12 2.87 2.46 2.16 2.94 0.10 0.24 0.22 0.54 0.46 0.56 
25th Percentile 1.05 0.85 2.16 2.09 1.89 2.56 0.25 0.44 0.36 0.71 0.59 0.63 
50th Percentile 0.68 0.61 1.77 1.89 1.75 2.42 0.35 0.65 0.52 0.92 0.76 0.75 
75th Percentile 0.48 0.29 1.14 1.48 1.38 2.17 0.50 0.79 0.62 1.06 0.88 0.85 
95th Percentile 0.18 -0.21 0.48 0.86 0.95 1.74 0.88 1.06 0.81 1.26 1.03 1.59 

 

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 

 

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

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบียน วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

อายุโครงการ ไมกำหนด 

จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ลานบาท 

การซ้ือและขายคืนหน�วยลงทุน วนัทำการซือ้ : ทุกวันทำการ 

 » บริษัทจัดการ : เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 

 มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 

 วนัทำการขายคนื : ทุกวันทำการ 

 » บริษัทจัดการ : เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 มูลคาข้ันต่ำของการขายคืน : ไมกำหนด 

 ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด 

 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันทำ

การถัดจากวันทำการขายคืนหน�วย

ลงทุน 

 วันท่ีคำนวณ NAV : วันท่ี T (T = วันทำการซ้ือขาย) 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ี 

 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ 

 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอื www.bblam.co.th 

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ 

 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

 

ชือ่ผูจดัการกองทนุ 

นาง อติกานต พานิชเกษม 

น.ส. ปริยนุช คลองคำนวณการ 

น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 

น.ส. อรุณ� ศิลปการประดิษฐ 

น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 

นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ�มบรหิารกองทนุน� ้

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 

ของกองทุนรวม (PTR) 

0.97 

 

ขอมลูอืน่ๆ 

Click ดูคำอธิบาย PTR 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ไมม ี

ติดตอสอบถาม/ 

รับหนังสือช้ีชวน/ 

รองเรียน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท: 0-2674-6488 

Website: www.bblam.co.th  

Email: crm@bblam.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไดท่ี www.bblam.co.th 

  

• การลงทุนในหน�วยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 

จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ�งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

• ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมน�้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน 

ก.ล.ต. ไดร ับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน�วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน�้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน

สวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผู รับผิดชอบในการ

ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 
 

  

http://www.bblam.co.th/
http://www.bblam.co.th/
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คำอธบิายเพิ�มเตมิ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

• ความเสีย่งจากการผดินดัชำระหน�ข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน�าเชื่อถือ

ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ�งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหน�้ โดยพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ 

ดังตอไปน�้ 

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คำอธบิาย 

ระดับที่น�าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไมสามารถ

ชำระหน�้ไดตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะ

ไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี ่ยงปานกลางที ่จะไมสามารถชำระหน� ้ได ตาม

กำหนด 

ระดับที่ต่ำกวาน�าลงทุน ต่ำกวา 

BBB 

ต่ำกวา 

BBB(tha) 

ต่ำกวา 

Baa 

ต่ำกวา 

BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชำระหน�้ไดตามกำหนด 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหน�วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ�ง

ขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคา

ตราสารหน�้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาด

เงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน�้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังน้ัน ราคาตราสารหน�้ที่ออกมา

กอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) 

สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกวา 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

- ความเสี ่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ออกตราสารรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผู ออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณ 

ที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั�นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจ

มีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

ทั้งน�้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณ�การลงทุนในทรัพยสินดังน�้ 

1) ตราสารหน�้ภาครัฐไทย 

2) ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

3) เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน�าเชื่อถืออยูใน

อันดับที่สามารถลงทุนได 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที่

สงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการ

ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
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 คำอธิบายเพิ�มเติม (ตอ) 

 
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวาง

ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผาน

มา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อ

ขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่

กองทนุ Active Management จะมี PTR สูง ดังน้ัน ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท

ที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหน�้ เปนตน 


