
 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

             

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมบัวหลวงธนสารพลสั 5/20  

หามขายผูลงทนุรายยอย 

Bualuang Thanasarn Plus 5/20 

not for Retail Investors 

(BP5/20 (AI)) 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

“ผูลงทนุไมสามารถขายคนืหนวยลงทนุนีใ้นชวงเวลาประมาณ 6 เดือนได และกองทนุนีล้งทนุกระจกุตัวในผูออก 

และหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้ หากมปีจจัยลบทีส่งผลกระทบตอการลงทนุดังกลาว ผูลงทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก” 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวังอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

 
คาธรรมเนยีม 

 
ผลการดาํเนนิงาน 

 
ขอมลูอืน่ๆ 

 

คณุกาํลังจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 
  
  

IPO วนัที ่7 – 11 สงิหาคม 2563 

 

หามขายผูลงทนุรายยอย  
  
  
  

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมูลสาํคญั 

แบบ 123-1 

ขอมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

 

- ราง - 
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ทําอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

• นโยบายการลงทุน 

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ และหรือเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% 

ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment 

Grade 

สวนท่ีเหลืออาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบ ท้ังในและ

ตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง ท้ังนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน 

Structured Note 

• กลยุทธการลงทุน 

กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสินท่ีลงทุนไวจนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund) 

• ผูลงทุนท่ีไมใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง 

• ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากวาหุนได 

• ผูลงทุนท่ีตองการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของ

กิจการท่ีมีความม่ันคง และมีศักยภาพในการใหผลตอบแทนท่ีดี 

กองทนุรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 

• ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

• ผูลงทุนท่ีตองการไถถอนหนวยลงทุนเพ่ือรับเงินในชวงเวลา 6 เดือน 

 

• อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบรษัิทจัดการ 

• อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่าํคญั 
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและกาตาร ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 

• ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนใหไดเฉพาะผูลงทุนท่ีมิใชรายยอยและผูมีเงิน

ลงทุนสูงเทานั้น เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

• เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ี

เกิดวิกฤตการณท่ีไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับ

คืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

• ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืน

หนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

• ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนท่ีไดรับไว

แลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได 

• กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให

กองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดท่ี www.bblam.co.th 

• ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี

ความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะนี้หรือจะเกิดข้ึนใน

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

เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการ

ตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผย

ขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ

ดําเนินการอื่นใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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หมายเหต:ุ กองทุนมี net exposure ในตราสารหนี้หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

 

  

Click ดูคาํอธิบายปจจัยความเส่ียง 

แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 

ปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 

ความเสีย่งจากการผดินดัชาํระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความนาเช่ือถือ 
สวนใหญของกองทุนรวม 

AAA AA, A BBB ต่ํากวา BBB Unrated 

 ต่ํา    สูง 

หมายเหต:ุ แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือน้ันเกินกวา 20% ของ NAV 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาหนวยลงทนุ (Market Risk) 

อายเุฉล่ียของทรัพยสิน 
ที่ลงทนุ 

ต่ํากวา 3 เดือน 3 เดือน-1 ป 1-3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 

 ต่ํา    สูง 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวั (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 

หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 

การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม 

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

 ต่ํา    สูง 

หมายเหต:ุ กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและกาตาร 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การปองกันความเส่ียง fx ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด บางสวน ดุลยพนิิจ ไมปองกัน 

 ต่ํา    สูง 

หมายเหต:ุ กองทุนมีการปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนไมต่ํากวา 90% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 
 

 



BP5/20 (AI) | 5 
 

 

 
 

 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของมูลคาจดทะเบียน) 

 
1 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว 
2 คาใชจายอ่ืนรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ  

 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
 

ไมมี ไมมี 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
1
 50 บาท ตอ 1,000 หนวย  

หรือเศษของ 1,000 หนวย 

50 บาท ตอ 1,000 หนวย  

หรือเศษของ 1,000 หนวย 
1
 ผูลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนใหไดเฉพาะผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทานั้น เวนแต

เปนการโอนทางมรดก 

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7% 

หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
  

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจาย 

คา
ธร

รม
เน

ยีม
ทีเ่

รยี
กเ

กบ็
จร

งิ 

%
 ต

อป
ขอ

ง 
NA

V 
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนยีม 

 

1                     2 

สูงสุดไมเกิน 0.5350 

สูงสุดไมเกิน 0.0428 สูงสุดไมเกิน 0.0321 

สูงสุดไมเกิน 0.4601 

สูงสุดไมเกิน 1.07 
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* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ไมมี 

เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธการบริหารแบบ buy-and-hold (ลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพยสินท่ีลงทุนไวจนครบ

อายุโครงการกองทุน) เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงไมจําเปนตองเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานของกองทุนกับดัชนีช้ีวัด 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 
  

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

อายโุครงการ ประมาณ 6 เดือน แตไมต่ํากวา 5 เดือน และไมเกิน 7 เดือน 

จํานวนเงนิทนุของโครงการ 7,000 ลานบาท 

การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ การซือ้หนวยลงทนุ (IPO)  

 • วันทําการซื้อ : 7 – 11 สิงหาคม 2563 

 » บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 » Bualuang iBanking/ 

Bualuang mBanking                        

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

 • มูลคาข้ันต่ําของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท 

 • มูลคาข้ันต่ําของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด 

 *กองทนุนีเ้สนอขายครั้งเดยีวในชวงเสนอขายครัง้แรก (IPO) เทานัน้* 

 การขายคนืหนวยลงทนุ (อตัโนมตั)ิ  

 • วันทําการขายคืน : ภายในวันทําการกอนครบกําหนดอายุ

โครงการ 

 • มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน : ไมกําหนด 

 • ยอดคงเหลือข้ันต่ํา : ไมกําหนด 

 • ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทําการ

ถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

อัตโนมัติ 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ี 

 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ 

 Bualuang Phone โทร. 1333 

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

 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

ขอมลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจดัการกองทนุ ชื่อผูจดัการกองทนุ 

นางอติกานต พานิชเกษม 

นางสาวปริยนุช คลองคํานวณการ 

นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 

นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ 

นางสาวศิรารัตน อรุณจิตต 

นายปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุ 

วันจดทะเบียนกองทุน 

วันจดทะเบียนกองทุน 

วันจดทะเบียนกองทุน 

วันจดทะเบียนกองทุน 

วันจดทะเบียนกองทุน 

วันจดทะเบียนกองทุน 

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000 

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 

 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500 

ตดิตอสอบถาม / 

รบัหนงัสอืชีช้วน / 

รองเรยีน 

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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอใหเกดิความ

ขดัแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ี 

www.bblam.co.th 
 

• การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 

จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

• ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน

ของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล

สําคัญ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุน

รวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
 

 

 

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

1
 อันดบัความนาเชือ่ถอื 

ตราสารหรอืผูออกตราสาร
5
 

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ของตราสาร 

ตอป
2
 

(%) 

สัดสวน 

การลงทุน 

โดยประมาณ
1
 

(%) 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ที่กองทนุจะ 

ไดรบัตอป
1
 

(%) 

National Rating International 

Rating 

ตราสารหนีภ้าครฐั
2
 AAA - 0.4800% 0.50% 0.00% 

เงนิฝาก/ตราสารหนี้ที่เปนการลงทุนในตางประเทศ 

หรือมคีวามเสีย่งในตางประเทศ
1
 

     

- ตราสารหน้ี Mashreqbank PSC (MASQ) – UAE - S&P’s: ST A-2 0.7700% 14.00% 0.11% 

- เงินฝาก Agricultural Bank of China – China - Fitch: ST F1 0.7800% 19.00% 0.15% 

- เงินฝาก Bank of China – China - Fitch: ST F1 0.9700% 19.00% 0.18% 

- ตราสารหน้ี Industrial and Commercial Bank of China - China - Fitch: ST F1 0.6500% 14.00% 0.09% 

- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar – Qatar - Fitch: ST F1 0.6300% 9.75% 0.06% 

- เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar - S&P’s: A 0.9400% 19.00% 0.18% 

ตราสารหนีภ้าคเอกชนที่เปนการลงทุนในประเทศ
1
      

- ตราสารหน้ี Asia Sermkij Leasing TRIS: BBB+ - 2.2500% 4.25% 0.10% 

เงนิฝาก
3
   0.1250% 0.50% 0.00% 

รวม    100.00% 0.87% 

ประมาณการคาใชจาย
4
     0.17% 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถอืหนวยลงทุนจะไดรบัโดยเฉลีย่ (ตอป) 0.70% 

ระยะเวลาการลงทนุโดยประมาณ 6 เดือน 
1 บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดําเนินการภายใตสถานการณท่ีจําเปนและสมควร เพื่อ

รักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเส่ียงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารหน้ีอ่ืนแทน และ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารท่ีระบุไวขางตนได เชน เงินฝาก หรือตราสารหน้ีท่ีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือมีความเส่ียงใน
ตางประเทศของ CCB/ ICBC Asia/ ADCB/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BOCOM/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ 
CNCB/ BBNI เงินฝาก หรือตราสารหน้ีสถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KK/ BAY/ TBANK/ GHB/ GSB ตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีเปน
การลงทุนในประเทศของ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT เปนตน หรือตราสารหน้ีภาครัฐตางประเทศท่ีเปนการลงทุนในประเทศ หรือตราสารท่ีอยูภายใตกรอบ
การลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว 

2 แหลงท่ีมาของขอมูล จาก Quotation ของผูออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 
3 เงินฝากออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 
4 คาใชจายท่ีกองทุนเรียกเก็บ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากท่ีระบุไวในโครงการ  
5 ขอมูลท่ีมีการเผยแพรลาสุด ซึ่งระหวางการเสนอขายอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอาจมีการเปล่ียนแปลงได  

หมายเหตุ หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/ อัตราภาษี/ ภาระภาษีท่ีเก่ียวของกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว และ/หรือบริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว 

 

 

 

 



BP5/20 (AI) | 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คาํอธบิายเพิม่เตมิ 

 
ปจจัยความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ

นาเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมี

ความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้ 
Fitch  TRIS  Moody’s  คาํอธบิาย 

LT ST LT ST LT ST 

AAA (tha) 

F1+ 

AAA 
 

Aaa 
 

อันดับเครดิตสูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทุน 

ท่ีต่ําท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินตนและดอกเบี้ย

ตามกําหนดเวลา  

AA+ (tha) AA+     T1+ Aa1 
 อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเส่ียงจากการลงทุน 

ท่ีต่ํามากท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด  
AA (tha) AA 

 
Aa2 

 
AA- (tha) AA- 

 
Aa3     P-1 

A+ (tha) 
F1 

A+  T1 A1 
 

ความเส่ียงอยูในระดับต่ํา A (tha) A 
 

A2 
 

A- (tha) 
F2 

A-    T2 A3 
 

BBB+ (tha) BBB+ 
 

Baa1     P-2 
ระดับความเส่ียงและความสามารถในการชําระหน้ีอยูในระดับ

ปานกลาง 
BBB (tha) 

F3 
BBB       T3 Baa2       P-3 

BBB- (tha) BBB- 
 

Baa3 
 

หมายเหตุ 

- อันดับความนาเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1  ถึง 3 เพ่ือจําแนกความแตกตางของคุณภาพ

ของอันดับความนาเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน 

- อันดับความนาเชื่อถือของ Fitch จะใช (tha) ตอทายเพื่อแสดงวาเปนอันดับเครดิตท่ีใชในประเทศไทย 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ซึ่งข้ึนกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน 

โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังนั้น 

ราคาตราสารหนี้ท่ีออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาท่ีต่ําลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของ

ทรัพยสินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมท่ีมี 

portfolio duration ต่ํากวา 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ (ตอ) 

 
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ 

ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความม่ันคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน

อาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝากหรือผูออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด

เหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวา

กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

- ความเสีย่งจากการกระจุกตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผล

กระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงาน

ท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร 

ในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน 

หากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิม

ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง

จากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 

- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ

เสี่ยงหรือไม 

- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 


