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กองทุนเปดิบวัหลวงทรกิเกอร ์6-21 
Bualuang Trigger 6-21 

(TRIGGER6-21) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

หนงัสอืชี้ชวนสว่นสรปุข้อมลูสำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 
ข้อมูล ณ วันที ่3 ธันวาคม 2563 

 

IPO วนัที ่14 - 16 ธนัวาคม 2563 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเปน็พเิศษ? 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
 
ผลการดำเนินงาน 
 
ขอ้มลูอื่นๆ 
 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 

“ผู้ลงทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนี้ในชว่งเวลาประมาณ 6 เดอืนได ้
ดงันัน้ หากมปีจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจำนวนมาก” 
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 นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของ NAV โดยกองทุนจะ
พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์  
- ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
- ตราสารทุน 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs กองทุน Private 

Equity และ/หรือกองทุน ETF เป็นต้น 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 60% ของ NAV 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ส่วนท่ีเหลือ อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบ ท้ังนี้ กองทุน 
จะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note 

 กลยุทธ์การลงทุน 
การลงทุนของกองทุนเพ่ือหาจังหวะและทิศทางการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาหุ้นท่ีจะเข้าลงทุน เพ่ือมุ่งหวังให้
ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย เน้นเลือกหุ้นท่ีมีพ้ืนฐานดี และมี Valuation ท่ีเหมาะสมในการลงทุน 

 เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน 
บริษัทจัดการจะเลิกกองทุน เม่ือ 
1.   ครบอายุโครงการ ประมาณ 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรือ 
2.   ในวันทำการท่ี 2 ถัดจากวันท่ีครบเง่ือนไขท้ังหมด ดังนี้ 

2.1 มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาท เป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกัน และ 
2.2 มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจะรับซ้ือคืนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และ 
2.3 ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารท้ังหมด 

ท้ังนี้ แล้วแต่จะเกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ข้ึนก่อน 
ในกรณีท่ีกองทุนอายุครบ 6 เดือน กองทุนจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการก่อนวันเลิก
กองทุน ณ ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ราคา NAV) โดยเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืน จะเป็นไปตามการบริหาร
กองทุนในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บาทก็ได้ 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 
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ตัวอยาง 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

 ผู้ลงทุนในส่วนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจาก
เงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน รวมท้ังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากดอกเบ้ียหรือ
กำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

 ผู้ลงทุนท่ีเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนคืนได้ ในช่วงเวลา 6 เดือน 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ำ
กว่ามูลค่าท่ีลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ 

 ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing) 

กองทนุรวมนี้ไมเ่หมาะกบัใคร 
 ผู้ลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ทำอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบรษัิทจัดการ 
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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คำเตอืนทีส่ำคญั 
 มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ 

ในช่วงเวลา 6 เดือน 
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน  
 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 

ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดลดลงจนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนใหม่ในต้นทุนท่ีต่ำลงได้ ส่งผลให้กองทุน
ได้รับชำระคืนเงินก่อนกำหนดและจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้ผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว
หรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้ 

 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมด 
ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.bblam.co.th 

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดข้ึนแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น 
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

คณุตอ้งระวงัอะไรเปน็พเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ำคญั 

 แผนภาพแสดงตำแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ได้ท้ังในตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือทรัพยสิ์นทางเลือก 

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเส่ียง 

ความเสีย่งจากการผดินดัชำระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความน่าเช่ือถือ
ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม 

ต่ำ    สูง 

GOV/ AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB Unrated 
     

หมายเหต:ุ แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชือ่ถือน้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market Risk) 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

ต่ำ    สูง 

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

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในผู้ออกตราสารรวม 

ต่ำ    สูง 

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

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

ต่ำ   สูง 

<20% 20-50% 50-80% >80% 
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  คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอ่ปขีอง NAV) 
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การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่น รวมคาใชจาย
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% 
ตอ

ปข
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V

เพดานคาธรรมเนียม เรียกเก็บจริง

 
1 กรณีท่ีกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 
ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

2 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการ
จัดการ 6 เดือน โดยในระยะเวลาท่ีเหลือตั้งแต่วันยกเลิกกองทุนจนถึงวันครบ 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุน จะคิดค่าธรรมเนียม
ในอัตรา 1.6050% ต่อปีของมูลคา่จดทะเบียนกองทุน 

3 ไม่รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่ซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เกบ็จรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 

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

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว ท้ังนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพ่ิม
เท่ากับ 7% หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

1, 2                3   3 

คา่ธรรมเนยีม 
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1. ดชันีชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คอื 
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50% 
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Short-term Government 

Bond Total Return Index) ในสัดส่วน 50% 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
ท่ีมา: Biznews ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแตวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2563 

ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Short-term Government 
Bond Total Return Index) 

 
ท่ีมา: ThaiBMA ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแตวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2563 

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 
ผลการดำเนนิงานในอดตี 
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ตั้งแต่ต้นปี 2563 ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นท่ัวโลก ปรับตัวลดลงมามากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมากท่ีสุด และปรับตัวข้ึนมา
หลังจากนั้น จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมมีทิศทางดีข้ึน มีแนวโน้มว่าจะมีวัคซีน
ออกมาใช้อย่างแพร่หลายประมาณกลางปี 2564 และเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะฟื้นตัว จึงเป็นโอกาสในการลงทุน 
เน้นการหาจังหวะในการซื้อขายโดยพิจารณาจากราคาหุ้นท่ีจะเข้าลงทุน เลือกหุ้นท่ีมีพ้ืนฐานดี และมี Valuation 
ท่ีเหมาะสม มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาปรับสัดส่วนเงินลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารหน้ี เพ่ือให้กลยุทธ์เป็นไปตามสภาวการณ์ของ
ตลาดและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเป้าหมายผลตอบแทนของกองทุนท่ี 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงาน ณ จดุขาย คอื - 
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นโยบายการจา่ยปนัผล ไม่จ่าย 
ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได้) 
อายโุครงการ ประมาณ 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

หรือเม่ือเข้าเง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทุน 
จำนวนเงนิทนุของโครงการ 1,500 ล้านบาท 
การซือ้และขายคนืหนว่ยลงทนุ การซือ้หนว่ยลงทนุ 
  วันทำการซื้อ : 14 - 16 ธันวาคม 2563 
 » บริษัทจัดการ/ 

ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 » Bualuang iBanking/ 
Bangkok Bank Mobile Banking  

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

  มูลค่าข้ันต่ำของการซ้ือครั้งแรก : 10,000 บาท 
  มูลค่าข้ันต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 
 *กองทนุนีเ้สนอขายครัง้เดยีวในชว่งเสนอขายครัง้แรก (IPO) เทา่นัน้* 
 การขายคนืหนว่ยลงทนุ (อตัโนมตัิ)  
  วันทำการขายคืน : วันทำการท่ี 1 ถัดจากวันท่ีครบเง่ือนไข 

หรือภายในวันทำการก่อนครบกำหนด
อายุโครงการ 

  มูลค่าข้ันต่ำของการขายคืน :   - 
  ยอดคงเหลือข้ันต่ำ :   - 
  ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่ 

วันทำการถัดจากวันทำการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ีช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลาย
ช่องทาง ดังนี้ 
 ประกาศปิดท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
 Bualuang Phone โทร. 1333 
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th 
 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 
 

ชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 
น.ส. สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา  
น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล 
นาย เจฟ สุธีโสภณ 
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์ 
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์ 
นาง อติกานต์ พานิชเกษม 
น.ส. ปริยนุช คล่องคำนวณการ 
น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ 
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์ 
นาย ปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนนุการขาย 
หรือรบัซือ้คนื 

 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 
 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 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 

ตดิตอ่สอบถาม/ 
รบัหนงัสอืชีช้วน/ 
รอ้งเรยีน 

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

ธรุกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจสอบ
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ท่ี www.bblam.co.th 

 



 

 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ

น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย
โดยยอ่ ดังต่อไปนี้ 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คำอธบิาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ำที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียง
ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนด 

ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha) 

ต่ำกว่า 
Baa 

ต่ำกว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

• ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. 

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม (ต่อ) 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
- กรณีตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 

หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

- กรณีตราสารหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงข้ึนกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทาง 
ตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน 
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการ
ซื้อขายในระดับราคาท่ีต่ำลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต่ำกว่า 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความม่ันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่า
กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 




