แบบ 123-1
ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 หุน ระยะยาวปนผล

Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC
“การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได”
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุนระยะยาว
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

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

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?




นโยบายการลงทุน :
กองทุนลงทุนในหลักทรัพยในประเทศ และ/หรือตางประเทศ โดยเนนลงทุนในกลุมบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับ
ปจจัย 4 ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี
มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV และในสัดสวนดังกลาว
จะเปนหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวา 65% ของ NAV
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน Structured Note
กองทุนมีสัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 25% ของ NAV
กลยุทธในการบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูล งทุ น ที่สามารถลงทุน ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ ดี กว าการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร


ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้



อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ
อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนทีส่ าํ คัญ


กองทุ นจะทํ าสั ญญาสวอป และหรื อสั ญญาฟอร เวิ ร ด ที่ อ างอิ งกั บ อั ตราแลกเปลี่ ยนเพื่ อป องกั นความเสี่ ยง
(Hedging) โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะตลาดการเงินในขณะนั้น



ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน



ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน



ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไว
แลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได



กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th



ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไป
ตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 65% ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

กลุมหุนที่เนนลงทุน

สูง

General

Large cap

Mid/ Small

Sector

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

สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพาณิชย
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

<20%

20-50%

50-80%

>80%

ต่ํา

สูง

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด
ต่ํา

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
สูง

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

การแพทย
13.31%

วัสดุกอสราง
7.95% กลุมอื่น
6.92%

อาหารและเครื่องดื่ม
15.85%

พาณิชย
26.99%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
17.22%

ชือ่ ทรัพยสนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อทรัพยสนิ
หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
หุนสามัญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

% ของ NAV
6.46
6.39
5.68
5.00
3.75

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
เพดานคาธรรมเนียม

เรียกเก็บจริง

2.9425

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

3.00

1.6050

2.50
2.00

1.7617

1.6050

1.50

0.0535

0.0428

1.00
0.50

0.0428

0.00

การจัดการ
1
2

0.0535

ผูดูแลผลประโยชน

1

นายทะเบียน

1.2412
0.0604
คาใชจา ยอืน่

2

รวมคาใชจาย

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว
คาใชจายอื่นรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธ ตามที่จายจริงตั้งแต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
» ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป
» ถือครองมากกวา 1 ป
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
» ภายในบริษัทจัดการ
» กับบริษัทจัดการอื่น
 กรณีเปนกองทุนตนทาง
 กรณีเปนกองทุนปลายทาง

สูงสุดไมเกิน
1.00

เรียกเก็บจริง
ไมเรียกเก็บ

1.00 (ขัน้ ต่ํา 50 บาท)
50 บาท ตอรายการ

ไมเกิน 1.00 (ขัน้ ต่ํา 50 บาท)
50 บาท ตอรายการ

ไมเรียกเก็บ

ไมเรียกเก็บ

200 บาท ตอรายการ
เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 200 บาท ตอรายการ
ไมเรียกเก็บ

1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว ทัง้ นี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับ 7%
หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดที่ www.bblam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

1. ดัชนีชวี้ ดั ของกองทุน (Benchmark) คือ
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย (SET TRI) สัดสวน 80%
2) MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (NTR) INDEX ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดสวน 20%

2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทนิ
BBASICDLTF

Benchmark

% ตอปของ NAV

40.00%
20.00%

16.17%
6.41%

1.98% 3.62%

7.07%

0.00%
-3.28%

-8.15%

-20.00%

-18.62%

-40.00%
2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ BBASICDLTF จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตัง้ แตจดั ตัง้ กองทุน คือ -42.85%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) ตั้งแตจัดตั้งกองทุน คือ 13.20% ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด


ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

1

หนวย: % ตอป
หมายเหตุ วันที่จัดตั้งกองทุน 28 ตุลาคม 2559



ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Equity General ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
Return (%)
6M

1Y

3Y

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

5Y

5th Percentile

28.00

-7.05

-13.22

-0.23

2.38

9.66

18.84

28.46

20.94

13.10

11.92

12.04

25th Percentile

20.06

-11.47

-17.72

-2.34

0.70

8.43

22.08

33.32

24.47

16.31

13.76

15.54

50th Percentile

17.73

-14.00

-19.52

-3.58

-0.18

7.39

24.48

35.33

25.98

17.44

14.86

16.13

75th Percentile

15.35

-15.67

-22.15

-5.48

-1.71

5.55

25.92

37.36

27.36

18.84

16.00

16.58

95th Percentile

11.87

-19.15

-27.64

-9.04

-4.64

3.68

29.48

42.47

29.83

21.63

18.23

18.09

หมายเหตุ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bblam.co.th

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

จายปละ 2 ครัง้ หรือตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจายจาก
(1) เงินปนผล/ ดอกเบี้ยที่ไดรับ หรือ
(2) ไมเกิน 30% ของกําไรสะสม/กําไรสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
กองทุนมีการจายปนผลตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ทั้งหมด 2 ครัง้ รวมทั้งสิ้น 0.30 บาท/หนวย โดยมีขอมูลยอนหลัง ดังนี้
วันปดสมุดทะเบียน

วันทีจ่ า ยเงินปนผล

6 ต.ค. 2560
10 พ.ย. 2560

16 ต.ค. 2560
14 พ.ย. 2560

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
28 ตุลาคม 2559
ไมกําหนด
15,000 ลานบาท
วันทําการซือ้
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย1
» Bualuang iBanking/
Bualuang mBanking
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป
1

อัตราเงินปนผล
(บาท/ หนวย)
0.22
0.08

: ทุกวันทําการ
: เวลา 8.30 - 15.30 น.
: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
: 500 บาท
: 500 บาท

ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

วันทําการขายคืน
» บริษัทจัดการ/
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/
Bualuang mBanking
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน

: ทุกวันทําการ
: เวลา 8.30 - 15.30 น.

: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
: ไมกําหนด
: ไมกําหนด
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทําการ

ถัดจากวันทําการขายคืนหนวยลงทุน
วันที่คํานวณ NAV
: วันที่ T (T=วันทําการซื้อขาย)
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

BBASICDLTF | 8

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อผูจ ดั การกองทุน
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา
นาย เจฟ สุธีโสภณ
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของ 0.15
กองทุนรวม (PTR)
Click ดูคาํ อธิบาย PTR
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน/
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
28 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559
2 มกราคม 2563

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234
 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700
 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
 บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
 บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย ไทยพาณิชย โทร. 0-2949-1999
 บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488
Website: www.bblam.co.th
E-mail: crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ี
www.bblam.co.th




การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิม่ เติม
ปจจัยความเสีย่ ง

ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard
Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระผูกพัน
ตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยุในอันดับที่
สามารถลงทุนได
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ
ตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาท
ออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุน ในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
 ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน: ผูลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกัน
ความเสี่ยงหรือไม
 ไมปองกันความเสี่ยงเลย: ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
คํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น
ทรัพยสินที่นํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อ
การลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
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