
 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

             

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมบัวหลวงธนสารพลสั 2/22  
หามขายผูลงทนุรายยอย 

Bualuang Thanasarn Plus 2/22 
not for Retail Investors 

(BP2/22 (AI)) 
กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

“ผูลงทนุไมสามารถขายคนืหนวยลงทนุนี้ในชวงเวลาประมาณ 6 เดอืนได และกองทนุนีล้งทนุกระจุกตวัในผูออก 
และหมวดอตุสาหกรรม ดงันัน้ หากมปีจจัยลบทีส่งผลกระทบตอการลงทนุดงักลาว ผูลงทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจำนวนมาก” 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

คาธรรมเนยีม 

ผลการดำเนนิงาน 

ขอมลูอืน่ๆ 

คณุกำลังจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 

  

IPO วนัที ่21 – 25 มกราคม 2565 
หามขายผูลงทนุรายยอย  

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมูลสำคญั 

แบบ 123-1 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 

- ร่าง - 
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ทำอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 นโยบายการลงทุน 
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ และหรือเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% 
ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี ้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ 
Investment Grade 

สวนที่เหลืออาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบ ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน 
Structured Note 

 กลยุทธการลงทุน 
กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสินท่ีลงทุนไวจนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund) 

 ผูลงทุนท่ีไมใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง 

 ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ำกวาหุนได 

 ผูลงทุนที่ตองการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของ
กิจการท่ีมีความม่ันคง และมีศักยภาพในการใหผลตอบแทนท่ีดี 

กองทนุรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

 ผูลงทุนท่ีตองการไถถอนหนวยลงทุนเพ่ือรับเงินในชวงเวลา 6 เดือน 

 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบรษัิทจัดการ 

 อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คณุกำลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คำเตอืนทีส่ำคญั 
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและกาตาร ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ

พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 
 ผูถือหนวยลงทุนสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนใหไดเฉพาะผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงิน

ลงทุนสูงเทานั้น เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
 เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ 

ที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทำใหกองทุนไมสามารถนำเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมได
รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชำระคาขายคืน
หนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

 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
ดำเนินการอ่ืนใดเทาท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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หมายเหต:ุ กองทุนมี net exposure ในตราสารหน้ีหรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตางประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

 
  

Click ดูคำอธิบายปัจจัยความเส่ียง 

แผนภาพแสดงตำแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ำคญั 

ความเสีย่งจากการผดินดัชำระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 
อันดับความนาเช่ือถือ 
สวนใหญของกองทุนรวม AAA AA, A BBB ต่ำกวา BBB Unrated 

 ต่ำ    สูง 
หมายเหต:ุ แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือน้ันเกินกวา 20% ของ NAV 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมูลคาหนวยลงทนุ (Market Risk) 
อายเุฉล่ียของทรัพยสิน 
ท่ีลงทนุ 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 
การลงทนุกระจุกตัว 
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 ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพนิิจ ไมปองกัน 

 ต่ำ    สูง 
หมายเหต:ุ กองทุนมีการปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนไมต่ำกวา 90% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของมูลคาจดทะเบยีน) 

 
1 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว 
2 คาใชจายอ่ืนรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ  

 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน1 50 บาท ตอ 1,000 หนวย  

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

1 ผูลงทุนสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไปโอนใหไดเฉพาะผูลงทุนท่ีมิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทาน้ัน เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
 
หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทั้งนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 

7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

  

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจาย

คา
ธร
รม

เน
ยีม

ทีเ่
รยี
กเก

บ็จ
รงิ

% 
ตอ

ปข
อง

NA
V

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคณุจะไดรับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

คาธรรมเนยีม 

1                     2 

สูงสุดไมเกิน 0.2675 

สูงสุดไมเกิน 0.0268 สูงสุดไมเกิน 0.0268 
สูงสุดไมเกิน 0.1070 

สูงสุดไมเกิน 0.4280 
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*ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ไมมี 

เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธการบริหารแบบ buy-and-hold (ลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบ
อายุโครงการกองทุน) เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไมจำเปนตองเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีช้ีวัด 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 
  

ผลการดำเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
อายโุครงการ ประมาณ 6 เดือน แตไมต่ำกวา 5 เดือน และไมเกิน 7 เดือน 
จำนวนเงนิทนุของโครงการ 15,000 ลานบาท 
การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ การซือ้หนวยลงทนุ (IPO)  
  วันทำการซื้อ : วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2565 
 » บริษัทจัดการ/ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 » Bualuang iBanking/ 
Bangkok Bank Mobile Banking  

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

  มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือคร้ังแรก : 500,000 บาท 
  มูลคาข้ันต่ำของการซ้ือคร้ังถัดไป : ไมกำหนด 
 *กองทนุนีเ้สนอขายครัง้เดยีวในชวงเสนอขายครัง้แรก (IPO) เทานัน้* 
 การขายคนืหนวยลงทนุ (อตัโนมตัิ)  
  วันทำการขายคืน : ภายในวันทำการกอนครบกำหนดอายุ

โครงการ 
  มูลคาข้ันต่ำของการขายคืน : ไมกำหนด 
  ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด 
  ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันทำ

การถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติ 

 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 
นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 
นางสาวปริยนุช คลองคำนวณการ 
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 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ี 
www.bblam.co.th 

 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน 
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป 
ขอมูลสำคัญ ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด 
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ตารางประมาณการอตัราผลตอบแทน 

ประเภททรพัยสนิที่กองทนุจะลงทุน1 อันดบัความนาเชือ่ถอื 
ตราสารหรอืผูออกตราสาร5 

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร 
ตอป2 (%) 

สัดสวน 
การลงทุน 

โดยประมาณ1 
(%) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 

ที่กองทนุจะไดร้บั 
ตอป1 (%) 

National 
Rating 

International 
Rating 

ตราสารหนีภ้าครฐั2 AAA - 0.4000% 0.50% 0.00% 

เงนิฝาก/ตราสารหนี้ทีเ่ปนการลงทุนในตางประเทศ 
หรือมคีวามเสีย่งในตางประเทศ1 

     

 - เงินฝาก Agricultural Bank of China - China - Fitch: ST F1 0.4000% 16.50% 0.07% 

 - เงินฝาก Bank of China - China - Fitch: ST F1 0.4500% 19.45% 0.09% 

 - เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar - S&P: A 0.7000% 19.45% 0.14% 

 - เงินฝาก Commercial Bank of Qatar - Qatar - Fitch: ST F1 0.4500% 19.45% 0.09% 

 - ตราสารหนี้ Mashreq Bank - UAE - S&P: ST A-2 0.5000% 14.45% 0.07% 

ตราสารหนีภ้าคเอกชนทีเ่ปนการลงทุนในประเทศ1      

- Asia Sermkij Leasing TRIS: BBB+ - 1.5800% 5.00% 0.08% 

- Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Fitch: ST F1+ (tha) - 0.9000% 5.00% 0.05% 

เงนิฝาก3   0.1250% 0.20% 0.00% 

รวม    100.00% 0.58% 

ประมาณการคาใชจาย4     0.15% 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถอืหนวยลงทุนจะไดรบัโดยเฉลีย่ (ตอป) 0.43% 

ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ 6 เดือน 
1 บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดำเนินการภายใตสถานการณที่จำเปนและสมควร เพ่ือ
รักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ โดยไมทำใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารหนี้อ่ืนแทน และ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารท่ีระบุไวขางตนได เชน เงินฝาก หรือตราสารหน้ีท่ีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือมีความเส่ียงในตางประเทศ
ของ ICBC/ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BOCOM/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNCB/ BBNI/ CCB/ 
CCBA/ ADCB เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KKP/ BAY/ TTB/ GHB/ GSB ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เปนการ
ลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT/ BJC เปนตน หรือตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศที่เปนการลงทุนในประเทศ หรือ ตราสารที่อยู
ภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว 

2 แหลงท่ีมาของขอมูล จาก Quotation ของผูออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 
3 เงินฝากออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 
4 คาใชจายท่ีกองทุนเรียกเก็บ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากท่ีระบุไวในโครงการ  
5 ขอมูลท่ีมีการเผยแพรลาสุด ซึ่งระหวางการเสนอขายอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอาจมีการเปล่ียนแปลงได  
หมายเหตุ หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กำหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/ อัตราภาษี/ ภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว     
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คำอธบิายเพิม่เตมิ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื ่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมี
ความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้ 

Fitch  TRIS  Moody’s  คำอธบิาย 
LT ST LT ST LT ST 

AAA (tha) 

F1+ 

AAA  Aaa  
อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ท่ีต่ำท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินตนและดอกเบี้ย
ตามกำหนดเวลา  

AA+ (tha) AA+     T1+ Aa1  
อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเสี่ยงจากการลงทุน 
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 
ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยูในระดับ
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 
ซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น 
ราคาตราสารหนี้ที ่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของ
ทรัพยสินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมท่ีมี 
portfolio duration ต่ำกวา 
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คำอธบิายเพิม่เตมิ (ตอ) 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ 
ที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน
อาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 
ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

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

 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 

เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม 

- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 


	คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

