- ร่าง -

หามขายผูล งทุนรายยอย
IPO วันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2564

แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21
หามขายผูล งทุนรายยอย
Bualuang Thanasarn Plus 10/21
not for Retail Investors
(BP10/21 (AI))
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

“ผูล งทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลาประมาณ 6 เดือนได และกองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผูอ อก
และหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้ หากมีปจจัยลบทีส่ ง ผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูล งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

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

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ และหรือเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%
ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภ าครัฐ รัฐ วิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือ ภาคเอกชนในระดั บ
Investment Grade
สวนที่เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบ ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน
Structured Note
กลยุทธการลงทุน
กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)





กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?




ผูลงทุนที่ไมใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง
ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกวาหุนได
ผูลงทุนที่ตองการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของ
กิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการใหผลตอบแทนที่ดี

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร



ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 6 เดือน

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ








กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดวย
ผูถือหนวยลงทุนสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนใหไดเฉพาะผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงิน
ลงทุนสูงเทานั้น เวนแตเปนการโอนทางมรดก
เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทำใหกองทุนไมสามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมได
รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืน
หนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี
ความจำเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เชน ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการ
ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเทาที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตำแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ: กองทุนมี net exposure ในตราสารหนี้หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ
ความเสีย่ งจากการผิดนัดชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)
อันดับความนาเชื่อถือ
สวนใหญของกองทุนรวม

AAA

AA, A

BBB

ต่ำกวา BBB

Unrated

ต่ำ
หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือนั้นเกินกวา 20% ของ NAV

สูง

ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลีย่ ของทรัพยสิน
ที่ลงทุน

ต่ำกวา 3 เดือน

3 เดือน-1 ป

1-3 ป

3-5 ป

มากกวา 5 ป

ต่ำ

สูง

ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูออกตราสารรวม

<10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ

การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ำ
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

<20%

20-50%

สูง

50-80%

>80%

ต่ำ
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

สูง

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ต่ำ
หมายเหตุ: กองทุนมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมต่ำกวา 90% ของเงินลงทุนในตางประเทศ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คณ
ุ จะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของมูลคาจดทะเบียน)
คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

1.00
0.80
0.60
0.40

สูงสุดไมเกิน 0.4280
สูงสุดไมเกิน 0.2675

0.20

สูงสุดไมเกิน 0.0268 สูงสุดไมเกิน 0.0268

0.00

การจัดการ
1
2

ผูดูแลผลประโยชน 1

นายทะเบียน

สูงสุดไมเกิน 0.1070
คาใชจายอื่น 2

รวมคาใชจาย

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน1
1

สูงสุดไมเกิน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

เก็บจริง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือเศษของ 1,000 หนวย

ผูลงทุนสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนใหไดเฉพาะผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทานั้น เวนแตเปนการโอนทางมรดก

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ
7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ไมมี
เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธการบริหารแบบ buy-and-hold (ลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบ
อายุโครงการกองทุน) เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไมจำเปนตองเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ -
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูด ูแลผลประโยชน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
การซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประมาณ 6 เดือน แตไมต่ำกวา 5 เดือน และไมเกิน 7 เดือน
10,000 ลานบาท
การซือ้ หนวยลงทุน (IPO)
 วันทำการซื้อ
: วันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2564
» บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/
: เวลา 8.30 - 16.00 น.
Bangkok Bank Mobile Banking
 มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: 500,000 บาท
 มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: ไมกำหนด
*กองทุนนีเ้ สนอขายครัง้ เดียวในชวงเสนอขายครัง้ แรก (IPO) เทานัน้ *
การขายคืนหนวยลงทุน (อัตโนมัติ)
 วันทำการขายคืน
: ภายในวันทำการกอนครบกำหนด
อายุโครงการ
 มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน
: ไมกำหนด
 ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไมกำหนด
 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
: ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันทำ
การถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 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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วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
ชื่อผูจ ดั การกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
นางอติกานต พานิชเกษม
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาวปริยนุช คลองคำนวณการ
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาวศิรารัตน อรุณจิตต
วันจดทะเบียนกองทุน
นายปญญพัฒน ประคุณหังสิต
ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน  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
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ติดตอสอบถาม /
รับหนังสือชีช้ วน /
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
รองเรียน
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
Email: crm@bblam.co.th
ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.bblam.co.th
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน






การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสำคัญ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน
ประเภททรัพยสนิ ที่กองทุนจะลงทุน1

อันดับความนาเชือ่ ถือ
ตราสารหรือผูอ อกตราสาร5
National
International
Rating
Rating
AAA
-

ตราสารหนีภ้ าครัฐ2
เงินฝาก/ตราสารหนี้ทเี่ ปนการลงทุนในตางประเทศ
หรือมีความเสีย่ งในตางประเทศ1
- เงินฝาก Agricultural Bank of China - China
- เงินฝาก Bank of China - China
- เงินฝาก China Construction Bank - China
- เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank - UAE
- เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar
ตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีเ่ ปนการลงทุนในประเทศ1
- Asia Sermkij Leasing
TRIS: BBB+
- MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
Fitch: ST F1+(tha)
เงินฝาก3
รวม
ประมาณการคาใชจา ย4
ประมาณการผลตอบแทนทีผ่ ูถอื หนวยลงทุนจะไดรบั โดยเฉลีย่ (ตอป)
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ

ประมาณการ
สัดสวน
ประมาณการ
ผลตอบแทน การลงทุน
ผลตอบแทน
1
ของตราสาร โดยประมาณ ที่กองทุนจะได้รบั
ตอป2 (%)
ตอป1 (%)
(%)
0.4200%

0.20%

0.00%

Fitch: ST F1
Fitch: ST F1
Fitch: ST F1
S&P: ST A-1
S&P: A

0.5400%
0.6500%
0.5000%
0.5500%
0.6500%

19.45%
19.45%
10.80%
19.45%
19.45%

0.11%
0.13%
0.05%
0.11%
0.13%

-

1.7700%
0.9800%
0.1250%

7.00%
4.00%
0.20%
100.00%

0.12%
0.04%
0.00%
0.68%
0.18%
0.50%
6 เดือน

1

บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดำเนินการภายใตสถานการณที่จำเปนและสมควร เพื่อ
รักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ โดยไมทำใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตนได เชน เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เปนการลงทุนในตางประเทศหรือมีความเสี่ยงในตางประเทศ
ของ ICBC/ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BOCOM/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNCB/ BBNI/ MASQ/
CBQ/ KKP เงินฝาก หรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KKP/ BAY/ TTB/ GHB/ GSB ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เปนการ
ลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT เปนตน หรือตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศที่เปนการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่อยูภายใตกรอบ
การลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว
2 แหลงที่มาของขอมูล จาก Quotation ของผูออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
3 เงินฝากออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
4 คาใชจายที่กองทุนเรียกเก็บ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากที่ระบุไวในโครงการ
5 ขอมูลที่มีการเผยแพรลาสุด ซึ่งระหวางการเสนอขายอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
หมายเหตุ หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กำหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/ อัตราภาษี/ ภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว
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คำอธิบายเพิม่ เติม
ปจจัยความเสี่ยง


ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมี
ความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
Fitch
LT

ST

AAA (tha)
AA+ (tha)
AA (tha)
AA- (tha)
A+ (tha)
A (tha)
A- (tha)
BBB+ (tha)
BBB (tha)
BBB- (tha)

TRIS
LT

Moody’s
LT

ST

AAA
F1+

F1
F2
F3

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

คำอธิบาย
ST
อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุน
ที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินตนและดอกเบี้ย
ตามกำหนดเวลา

Aaa
T1+
T1
T2
T3

Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

P-1

อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเสี่ยงจากการลงทุน
ที่ต่ำมากที่จะไมสามารถชำระหนี้ไดตามกำหนด
ความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ

P-2
ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยูในระดับ
P-3
ปานกลาง

หมายเหตุ
- อันดับความนาเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 เพื่อจำแนกความแตกตางของคุณภาพ
ของอันดับความนาเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความนาเชื่อถือของ Fitch จะใช (tha) ตอทายเพื่อแสดงวาเปนอันดับเครดิตที่ใชในประเทศไทย


ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน
โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น
ราคาตราสารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของ
ทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี
portfolio duration ต่ำกวา
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คำอธิบายเพิม่ เติม (ตอ)


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
- ความเสีย
่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงาน
ที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร
ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทำกำไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
จากดังกลาว ซึ่งทำไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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