
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-6400   Website: www.bblam.co.th  E-mail: marketing.pf@bblam.co.th

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สินสถาพร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

กองทุนตราสารทุน (กองทุนฟีดเดอร)์

ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ
(บวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น)

31/12/2565

สรปุข้อมลูส าคญัของนโยบายการลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที่บรหิารโดย: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน

ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน

ผลการด าเนินงาน

ความเสีย่งจากการลงทุน

คา่ธรรมเนียม

ขอ้มลูอื่นๆ

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกบัใคร

ชื่อยอ่นโยบาย : SINS10
ประเภทนโยบาย :  กองทุนหน่วยลงทุน



นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกบัใคร

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น (B-NIPPON) ไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ของ NAV ส่วนทีเ่หลอืลงทุน
ในเงนิฝากสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย และธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้

• สมาชกิทีส่ามารถยอมรบัความผนัผวนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นในต่างประเทศได้

• สมาชกิทีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาวในหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศญีปุ่่น โดยคาดหวงั
ผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป

นโยบายการลงทนุ

นโยบายการลงทนุน้ีเหมาะกบัใคร

นโยบายการลงทนุน้ีไม่เหมาะกบัใคร

• สมาชกิทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ

เน่ืองจากสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีแต่ละคนมคีวามคาดหวงัอตัราผลตอบแทนและความสามารถใน
การยอมรบัความเสี่ยงในระดบัที่แตกต่างกัน จึงควรมีโอกาสเลือกและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ให้
เหมาะสมกบัตนเอง เพื่อใหเ้งนิออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชพีมโีอกาสเตบิโตและเพยีงพอที่จะรองรับชวีติหลงั
เกษยีณ

โดยสมาชกิควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุน 
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกนโยบายการลงทุน และท าการประเมนิความเหมาะสมในการเลอืกนโยบาย
การลงทุน (Member Risk Profile) ก่อนเลอืกนโยบายการลงทุนทุกครัง้ ทัง้น้ีควรทบทวนความเหมาะสมในการ
เลอืกนโยบายการลงทุน (Member Risk Profile) ทุกรอบ 2 ปีปฏทินิ นบัแต่วนัทีไ่ดท้ าการประเมนิครัง้ลา่สุด

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทนุน้ี
• สอบถามคณะกรรมการกองทุน และ/หรอื บรษิทัจดัการ
• ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกนโยบายไดท้ี ่www.thaipvd.com
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3.

Credit Ratingช่ือทรพัยสิ์น

1. บวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น 95.71%

% ของ NAV

2.

5.

4.

เงนิฝากธนาคาร 4.4%

หน่วยลงทุน 95.7%

หลกัทรพัยอ์ื่น -0.1%

ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน

31/12/2565

รายละเอียดการลงทนุของกองทนุหลกั :

15,461,776.63มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ บาท

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds

ขอ้มลู ณ วนัที่

บวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น

ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 31/12/2565 ทัง้นี้คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ีค่ณะกรรมการกองทนุ และ/หรอื บรษิทัจดัการ

หน่วยลงทนุ คือ
บวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น

เงนิฝากธนาคาร 4.65%หน่วยลงทุน 95.47%
อื่นๆ -0.11%
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ผลการด าเนินงาน
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อตัราผลตอบแทน เกณฑม์าตรฐาน

ขอ้มลู ณ วนัที่ 31/12/2565

ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

ค าเตอืน: การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูการลงทุนก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนฯ ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ยนืยนัผลการด าเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ : ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสุทธติ่อปี (Annualized)
1. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คอื
2. ความผนัผวนของสว่นต่างผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ดั (Tracking Error: TE)
3. เกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) เปรยีบเทยีบกบั

18.49% ต่อปี
- %ต่อปี

TOPIX TRI- JPY สดัสว่น 75% และ TOPIX TRI - THB สดัสว่น 25%

วนัทีเ่ร ิม่นโยบายการลงทุน 05/01/2559
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0.0000

การลงทุนผ่านกองทุนรวม มี

95.71%บวัหลวงหุน้ญีปุ่่ น

สดัส่วนการเกบ็คา่ธรรมเนียมรวมในระดบักองทุนรวม

อตัรารอ้ยละต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอปี

 ค่าใชจ่้ายรวม 0.0347

คา่ธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนส ารองเลีย้งชพี อตัรารอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอปี

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ

สงูสุดไมเ่กนิ เรยีกเกบ็จรงิ

2.9425 1.8109

คา่ธรรมเนียม

ความเสีย่งจากการลงทุน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของนโยบายการลงทนุ

(ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัตามภาคผนวก)

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรายนโยบาย
ขอ้มลู ณ วนัที่ 31/12/2565

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรายนายจ้าง

ในระยะสัน้ สมาชกิอาจเผชญิกบัความผนัผวนและความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในหลักทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นในต่างประเทศ และท าใหข้าดทุนได ้ส่วนในระยะยาว สมาชกิจะมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนดกีว่า
การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป ทัง้น้ีสมาชิกควรพิจารณาลงทุน เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไป ยัง
ต่างประเทศ
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คา่ธรรมเนียม อตัรา

ค่าธรรมเนยีมทะเบยีนสมาชกิ
ตามทีต่กลงร่วมกนัในบนัทกึขอ้ตกลง

กองทุนเฉพาะส่วนของนายจา้ง

เป็นไปตามเงือ่นไขของ
Employee's Choice: Terms and Conditions

   ค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน (ถา้ม)ี

   ค่าธรรมเนยีมขอรบัเงนิเป็นงวด
       - ครัง้แรก
       - ค่าธรรมเนยีมรายงวด

 
500 บาท
100 บาท

   ค่าธรรมเนยีมขอคงเงนิไวใ้นกองทุน 500 บาท/ ปี

   ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ
เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมผูส้อบ
บญัช ีค่าธรรมเนยีมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  ค่าอากร

แสตมป์ และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ

คา่ธรรมเนียม อตัรา

ขอ้มลูอื่นๆ

ช่องทางศึกษาข้อมลูการ
เปลี่ยนนโยบายการลงทนุ

เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงนโยบาย/ ทางเลอืกการลงทุนของสมาชกิเป็นไปตาม 
Employee’s Choice: Terms and Conditions ทีค่ณะกรรมการกองทุนก าหนด

ช่องทางการออมต่อ 
เม่ือออกจากงาน/ เกษียณ

เมื่อสมาชกิออกจากงาน/ เกษยีณ สามารถตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี
• กรณีสมาชกิคงเงนิไวใ้นกองทุนหรอืรบัเงนิเป็นงวด
ตดิต่อไดท้ี:่ หน่วยงานทะเบยีนสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2680-9555
(วนัท าการ จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 8.30 – 17.00 น.)

ขอรบัค าแนะน าไดท้ีค่ณะกรรมการกองทุน และ/หรอื
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6400
Website: www.bblam.co.th
E-mail: marketing.pf@bblam.co.th

ช่องทางขอรบัค าแนะน า/
การเลือกและเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทนุ

• กรณีสมาชกิโอนเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุนไปยงั RMF for PVD
ตดิต่อไดท้ี:่ บรษิทัจดัการฯ และ/หรอื ผูส้นบัสนุนการขาย

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากสมาชิกกองทนุ

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรายนายจ้าง
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ปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญั

การลงทุนในกองทุนเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงเน่ืองจากมลูค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถเพิ่มขึ้ นหรือ

ลดลงไดต้ามสภาวการณ์ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กขณะ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีรบัประกนัผล

การด าเนินงานในอนาคต ดังน้ัน กองทุนอาจจะไม่ไดร้ับเงินทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจ านวนเงินทุนท่ีได้

มอบหมายใหบ้ริษัทจดัการลงทุน ความเสี่ยงท่ีสามารถพบไดต้ามปกติจากการลงทุน มีดงัน้ี

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) หมายถึง ความผันผวนของราคาตราสารอนั

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ตลาดเงิน และตลาดทุน เป็นตน้ ความเ ส่ียง

ดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ เพ่ือก าหนดสดัส่วน การ

ลงทุนท่ีเหมาะสม รวมทั้งด าเนินการติดตามและวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร

อยา่งสม า่เสมอ

• ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความผันผวนของราคาตราสาร

อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการท าก าไรของบริษัทท่ีลงทุนหรือมีไว ้ความ เส่ียง

ดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการวิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพของตราสารและศกัยภาพของผูอ้ อก

ตราสาร และเลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจยัพ้ืนฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและ

ฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารอยา่งสม า่เสมอ

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) หมายถึง ความผันผวนของราคาตรา

สารหน้ีอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง สงัคม ตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศท่ีออกตราสารน้ันๆ หรือสถานะทางการเงินของผูอ้อกตรา

สารน้ันๆ ความเส่ียงดังกล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีต่างๆ เ พื่อ

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม รวมทั้งด าเนินการติดตามและการวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมี ผลกระทบต่อ

อตัราดอกเบ้ียอยา่งสม า่เสมอ

• ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) หมายถึง โอกาสท่ีไม่สามารถซ้ือขายตราสารได้

ภายในระยะเวลาและราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสภาพคล่องของตราสารลงทุนมีจ ากัด หรืออาจเกิดจาก

กฎระเบียบขอ้บังคับของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน หรือเหตุสุดวิสัย เป็นตน้ความเส่ียงดังก ล่าวสามารถ

บริหารจดัการได ้โดยการพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการซ้ือขายตราสารก่อนการตดัสินใจลงทุน

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีและความเสี่ยงจากการถูกปรบัลดอนัดับความน่าเช่ือถือ 

(Credit Risk and Downgrade Risk หรือ Principal Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระ

คืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียไดภ้ายในก าหนดเวลา หรือตราสารถูกลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง ความเส่ียงดงักล่าว

สามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการวิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพของตราสารและศักยภาพของผูอ้อกตราสาร

และเลือกลงทุนในนิติบุคคลผูอ้อกตราสารท่ีไดว้ิเคราะหแ์ลว้วา่มีปัจจยัพ้ืนฐานดี รวมทั้ งติดตามผลประกอบการ

และฐานะการเงินของนิติบุคคลผูอ้อกตราสารอยา่งสม า่เสมอ

• ความเสี่ยงดา้นคู่คา้หรือคู่สญัญา (Counterparty Risk) หมายถึงโอกาสท่ีคู่คา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระ

ราคาหรือไม่ส่งมอบตราสาร หรือไม่ปฏิบัติตามสญัญา ความเส่ียงดังกล่าวสามารถบริหารจดัการได้ โดยการ

ประเมินและคดัเลือกคู่คา้หรือคู่สญัญาท่ีมีคุณภาพและมีความมัน่คง โดยจะท าการซ้ือขายกบัคู่คา้หรือคู่สญัญา

ท่ีไดค้ดัเลือกไวเ้ท่าน้ัน
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• ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Risk) และความเส่ียงจากการลงทุนใน

หน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ มีความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ น ดงัน้ี

• 1. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (Country Risk) หมายถึง โอกาสท่ีภาวะทางการ

เมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมายของประเทศท่ีผู้ลงทุนน าเงินไปลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเกิ ดการ

เปล่ียนแปลงความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ

2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง โอกาสท่ีอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินใน

ประเทศท่ีไปลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักของผูล้งทุนเกิดการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดังกล่าว

สามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลายสกุลเงิน หรือการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ

ลดความเส่ียงดงักล่าว

3. ความเส่ียงดา้นช าระราคา (Settlement Risk) หมายถึง โอกาสท่ีกองทุนไม่สามารถช าระราคาหรือส่งมอบ

ตราสารใหคู้่คา้หรือคู่สญัญาไดต้ามก าหนด ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยการโอนเงินเพื่อ

ช าระราคาไปยงัผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศอยา่งน้อย 1 วนัท าการก่อนวนัช าระราคา และคดัเลือกผูร้บั

ฝากทรพัยสิ์นท่ีมีคุณภาพเพื่อดูแลเร่ืองดงักล่าว

4. ความเส่ียงท่ีเกิดจากขนาดของบริษัทท่ีกองทุนต่างประเทศไปลงทุน (Capitalization Risk) คือ ความเส่ียงท่ี

จะเกิดขึ้ นหากมีการลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Small to Mid-Capitalization

Companies) ซ่ึงหลกัทรพัยข์องบริษัทประเภทน้ีโดยทัว่ไปจะมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์

ของบริษัทขนาดใหญ่ (Large-Cap Companies) และบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กอาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ 

อนัเน่ืองมาจากความจ ากัดทางดา้นสายผลิตภัณฑ ์(Product Lines) ตลาดและแหล่งเงินทุน เป็นตน้ ความ

เส่ียงดังกล่าวสามารถบริหารจัดการไดโ้ดย การพิจารณาตรวจสอบขัอมูลเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและ

รายละเอียดดงักล่าวอยา่งถ่ีถว้นและสม า่เสมอ และอาจตรวจสอบจากแหล่งอ่ืน เช่น รายงานวิจยั บทวิเคราะห ์

เป็นตน้

5. ความเส่ียงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของภูมิภาคท่ีกองทุนลงทุน (Political, Economic, and 

Regional Risk): หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัอาจมีความเสี่ยงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคม สภาวะ

ตลาด สภาพคล่อง อตัราแลกเปล่ียน และการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัประเทศน้ันๆ ท่ีกองทุนหลกั

ไดล้งทุนไว ้และในกรณีการลงทุนในตราสารของตลาดท่ีเกิดใหม่ (Emerging Market) ซ่ึงอาจมีขอ้ก าหนดหรือ

ขอ้บงัคบัทางกฎหมายในการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งน้ี ความเส่ียงท่ีตลาดเกิดใหม่ทัว่ไปประสบ ไดแ้ก่ อตัรา

เงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งสูง สดัสวนหน้ีต่างประเทศท่ีสูง หรือความไม่ แน่นอนทางการเมืองและ

สงัคม เป็นตน้ ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดย การพิจารณาตรวจสอบขอัมูลเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าวอยา่งละเอียดและสม า่เสมอ และอาจตรวจสอบปัจจยัอ่ืน เช่น นโยบายอตัราแลกเปล่ียนเพื่อพิจารณา 

ความเป็นไปไดข้องความผันผวนในค่าเงิน สถานะการใชเ้งินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินคา้โภคภณัฑ์

โลก รวมถึงปัจจยัรองอ่ืนๆ เชน่ ความคุม้ครองจากการแทรกแซงโดยรฐับาล เป็นตน้                      

6. ความเส่ียงท่ีราคา ETF ในตลาดหลกัทรพัยข์องกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วย

ลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV) ความเสี่ยงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดย พิจารณาคดัเลือกกองทุนท่ี

มีราคาในตลาดหลกัทรพัยข์องกองทุนต่างประเทศมีส่วนต่างต่างจากมลูค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ ไม่

มากเกินไปอยา่งมีนัยส าคญั
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7. ดา้นราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิง (Underlying Security Risk) ท่ีเกิดจากการลงทุนใน ETF หมายถึงความเส่ียงท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงท่ีอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนของ ETF เปล่ียนแปลงความ

เส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยพิจารณาคดัเลือกกองทุนท่ีมีกระบวนการบริหารจดัการใหก้ารป

ล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงสะทอ้นผลตอบแทนของ ETF ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ

ด าเนินการติดตามและวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่งสม า่เสมอ

8. ดา้นความผันผวนของผลตอบแทน (Tracking Error Risk) หมายถึงความเส่ียงท่ี ETF อาจไม่สามารถให้

ผลตอบแทนไดเ้ท่ากบัการเคล่ือนไหวของผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุจ าเป็นหรือสภาวะ

ตลาดไม่เอ้ืออ านวย ท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด ารงส่วนต่างดงักล่าว

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยพิจารณาคดัเลือกกองทุนโดยตรวจสอบค่า Tracking Error ให้

อยูภ่ายใตเ้กณฑท่ี์บริษัทจดัการก าหนด และมีการทบทวนค่า Tracking Error โดยสม า่เสมอ

9. ความเส่ียงจากการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายในการใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

หมายถึงความเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและอาจ

ก่อใหเ้กิดผลขาดทุนของเงินลงทุน หรือท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนมีความเบ่ียงเบนจากนโยบายท่ีวางไว

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยพิจารณาคดัเลือกกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ในหนังสือชี้ ชวนใหอ้ยูใ่นเกณฑแ์ละสาระท่ีกองทุนรวมอ่ืนๆ ใชก้นัอยูท่ัว่ไปและมีความเหมาะสมกบั

การลงทุน รวมถึงมีการติดตามการเปล่ียนแปลงขอ้ความในหนังสือชี้ ชวนอยา่งสม า่เสมอ 

• ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนกรณีท่ีลงทุนในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ มีดงัน้ี

1. การท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงอาจท าใหก้องทุนเสียโอกาสในการไดร้ับผลตอบแทน

เพิ่มข้ึนหากราคาของตวัแปรท่ีอา้งอิงของสญัญาดงักล่าวเปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้มจากท่ีไดค้าดการณไ์ว ้

2. สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจมีราคาหรือมลูค่าผนัผวนมากกวา่หลกัทรพัยพ์ื้ นฐาน (Underlying Assets) ท าให้

มลูค่าของกองทุนมีความผนัผวนสูง

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 

รวมทั้งก าหนดสดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน

• ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) ความ

เส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ นกรณีท่ีลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ดงัน้ี

1. ความเส่ียงจากราคาหรือมลูค่าของตวัแปรอา้งอิงเปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้มจากท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ท าให้

กองทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนหรือเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น

2. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ท าใหไ้ม่สามารถขายตราสารหรือตอ้งไถ่ถอน

ตราสารก่อนครบอายุสญัญาในราคาหรือมลูค่าท่ีต า่กวา่เงินลงทุน 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถบริหารจดัการไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 

รวมทั้งก าหนดสดัส่วนการลงทุนและอายุของตราสารใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน
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