
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)์

ลงทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ
(บวัหลวงทศพล)

31/12/2565

สรปุข้อมลูส าคญัของนโยบายการลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที่บรหิารโดย: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน

ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน

ผลการด าเนินงาน

ความเสีย่งจากการลงทุน

คา่ธรรมเนียม

ขอ้มลูอื่นๆ

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกบัใคร

ชื่อยอ่นโยบาย : SINS13
ประเภทนโยบาย :  กองทุนหน่วยลงทุน



นโยบายการลงทุนน้ีเหมาะกบัใคร

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงทศพล (BTP) โดยเฉลีย่รอบระยะเวลาบญัชไีมร่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
NAV สว่นทีเ่หลอืลงทุนในเงนิฝากสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย และธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ข น้

• สมาชกิทีส่ามารถยอมรบัความผนัผวนของราคาตราสารทุนทีไ่ปลงทุน ซ ง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูข น้หรอืลดลง 
จนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได้

• สมาชกิทีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถ งระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน
ตราสารหน้ีทัว่ไป

นโยบายการลงทนุ

นโยบายการลงทนุน้ีเหมาะกบัใคร

นโยบายการลงทนุน้ีไม่เหมาะกบัใคร

• สมาชกิทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ

เน่ืองจากสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพีแต่ละคนมคีวามคาดหวงัอตัราผลตอบแทนและความสามารถใน
การยอมรบัความเสี่ยงในระดบัที่แตกต่างกนั จ งควรมีโอกาสเลือกและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนให้
เหมาะสมกบัตนเอง เพื่อใหเ้งนิออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชพีมโีอกาสเตบิโตและเพยีงพอทีจ่ะรองรับชวีติหลงั
เกษยีณ

โดยสมาชกิควรศ กษาขอ้มูลเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน 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
• ศ กษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกนโยบายไดท้ี ่www.thaipvd.com
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ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน
31/12/2565

46,033,161.02มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ บาท

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

ขอ้มลู ณ วนัที่

เงนิฝากธนาคาร 4.0%

หน่วยลงทุน 95.6%

หลกัทรพัยอ์ื่น 0.4%

รายละเอียดการลงทนุของกองทนุหลกั :
บวัหลวงทศพลหน่วยลงทนุ คือ
บวัหลวงทศพล

เงนิฝากธนาคาร 1.98%

พนัธบตัร ตัว๋เงนิคลงั 8.45%หุน้สามญั 89.71%

อื่นๆ -0.14%

การลงทนุตามกลุ่มอตุสาหกรรม : บวัหลวงทศพล

วสัดุก่อสรา้ง 9.57%

พลงังานและสาธารณูปโภค 15.17%

ขนส่งและโลจสิตกิส์ 9.52%
พาณิชย์ 9.45%

เงนิทนุหลกัทรพัย์ 9.60%

กลุ่มอื่นๆ 36.40%
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4.

5.

1. บวัหลวงทศพล 95.59%

% ของ NAV

3.

2.

Credit Ratingช่ือทรพัยสิ์น

ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก

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

ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน (ต่อ)
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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 ผูล้งทุนควรศ กษาขอ้มลูการลงทุนก่อนตดัสนิใจลงทุน 

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

- ต่อปี
- % ต่อปี

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

SETTRI สดัสว่น 100%

วนัทีเ่ร ิม่นโยบายการลงทุน 14/08/2563
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บวัหลวงทศพล 95.59% 2.3230 1.5498

การเกบ็คา่ธรรมเนียมรวมในระดบักองทุนรวม สดัส่วน

อตัรารอ้ยละต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอปี

สงูสุดไมเ่กนิ เรยีกเกบ็จรงิ

การลงทุนผ่านกองทุนรวม มี

คา่ธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนส ารองเลีย้งชพี อตัรารอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอปี

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 0.0000

ค่าใชจ่้ายรวม 0.0370

คา่ธรรมเนียม

ความเสีย่งจากการลงทุน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของนโยบายการลงทนุ
(ปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัตำมภำคผนวก)

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรายนโยบาย
ขอ้มลู ณ วนัที่

ในระยะสัน้ สมาชกิอาจเผชญิกบัความผนัผวนของราคาตราสารทุนที่ไปลงทุน ซ ่งมโีอกาสปรบัตวัเพิม่
สูงข ้นหรือลดลง จนต ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ ส่วนในระยะยาว สมาชิกจะมีโอกาสได้รบั
ผลตอบแทนดกีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป
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  ค่าธรรมเนยีมขอคงเงนิไวใ้นกองทุน 

  ค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน (ถา้ม)ี
เป็นไปตามเงือ่นไขของ

Employee's Choice: Terms and Conditions

    - ค่าธรรมเนยีมขอรบัเงนิเป็นงวด
        - ครัง้แรก
        - ค่าธรรมเนยีมรายงวด

500 บาท/ ปี

 
500 บาท
100 บาท

เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมผูส้อบ
บญัช ีค่าธรรมเนยีมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  ค่าอากร

แสตมป์ และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ

คา่ธรรมเนียม อตัรา

คา่ธรรมเนียม อตัรา

ค่าธรรมเนยีมทะเบยีนสมาชกิ
ตามทีต่กลงร่วมกนัในบนัทกึขอ้ตกลง

กองทุนเฉพาะส่วนของนายจา้ง

    ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ

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

หน้า 7



ปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญั

กำรลงทุนในกองทุนเป็นกำรลงทุนท่ีมีควำมเสี่ยงเน่ืองจำกมลูค่ำและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสำมำรถเพิ่มขึ้ นหรือ

ลดลงไดต้ำมสภำวกำรณ์ซ่ึงอำจเปล่ียนแปลงไดทุ้กขณะ ทั้งน้ี ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีรบัประกนัผล

กำรด ำเนินงำนในอนำคต ดังน้ัน กองทุนอำจจะไม่ไดร้ับเงินทุนและผลประโยชน์คืนเท่ำกับจ ำนวนเงิ นทุนท่ีได้

มอบหมำยใหบ้ริษัทจดักำรลงทุน ควำมเสี่ยงท่ีสำมำรถพบไดต้ำมปกติจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนของรำคำตรำสำรอนั

เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สงัคม ตลำดเงิน และตลำดทุน เป็นตน้ ควำมเ ส่ียง

ดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรประเภทต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดสดัส่วน กำร

ลงทุนท่ีเหมำะสม รวมทั้งด ำเนินกำรติดตำมและวิเครำะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดับรำคำข องตรำสำร

อยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนของรำคำตรำสำร

อันเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทท่ีลงทุนหรือมีไว ้ควำม เส่ียง

ดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรวิเครำะหแ์ละประเมินคุณภำพของตรำสำรและศกัยภำพของผูอ้ อก

ตรำสำร และเลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเครำะหแ์ลว้ว่ำมีปัจจยัพ้ืนฐำนดี รวมทั้งติดตำมผล ประกอบกำรและ

ฐำนะกำรเงินของบริษัทผูอ้อกตรำสำรอยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนของรำคำตรำ

สำรหน้ีอนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ 

กำรเมือง สงัคม ตลำดเงิน และตลำดทุนของประเทศท่ีออกตรำสำรน้ันๆ หรือสถำนะทำงกำรเงินของผูอ้อกตรำ

สำรน้ันๆ ควำมเส่ียงดังกล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีต่ำงๆ เ พ่ือ

ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสม รวมทั้งด ำเนินกำรติดตำมและกำรวิเครำะหปั์จจยัท่ีจะมี ผลกระทบต่อ

อตัรำดอกเบ้ียอยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีไม่สำมำรถซ้ือขำยตรำสำรได้

ภำยในระยะเวลำและรำคำท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพคล่องของตรำสำรลงทุนมีจ ำกัด หรืออำจเกิดจำก

กฎระเบียบขอ้บังคับของแต่ละประเทศท่ีแตกต่ำงกัน หรือเหตุสุดวิสัย เป็นตน้ควำมเส่ียงดังก ล่ำวสำมำรถ

บริหำรจดักำรได ้โดยกำรพิจำรณำลงทุนโดยค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรซ้ือขำยตรำสำรก่อนกำรตดัสินใจลงทุน

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีและความเสี่ยงจากการถูกปรบัลดอันดับความน่าเช่ือถือ 

(Credit Risk and Downgrade Risk หรือ Principal Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีไม่สำมำรถช ำระ

คืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ หรือตรำสำรถูกลดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือลง ควำมเส่ียงดงักล่ำว

สำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรวิเครำะหแ์ละประเมินคุณภำพของตรำสำรและศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร

และเลือกลงทุนในนิติบุคคลผูอ้อกตรำสำรท่ีไดว้ิเครำะหแ์ลว้วำ่มีปัจจยัพ้ืนฐำนดี รวมทั้ งติดตำมผลประกอบกำร

และฐำนะกำรเงินของนิติบุคคลผูอ้อกตรำสำรอยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสี่ยงดา้นคู่คา้หรือคู่สญัญา (Counterparty Risk) หมำยถึงโอกำสท่ีคู่คำ้หรือคู่สญัญำไม่สำมำรถช ำระ

รำคำหรือไม่ส่งมอบตรำสำร หรือไม่ปฏิบัติตำมสญัญำ ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรได้ โดยกำร

ประเมินและคดัเลือกคู่คำ้หรือคู่สญัญำท่ีมีคุณภำพและมีควำมมัน่คง โดยจะท ำกำรซ้ือขำยกบัคู่คำ้หรือคู่สญัญำ

ท่ีไดค้ดัเลือกไวเ้ท่ำน้ัน
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• ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Risk) และควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนใน

หน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ มีควำมเส่ียงท่ีเพ่ิม ข้ึน ดังน้ี                            

1. ควำมเส่ียงของประเทศท่ีลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (Country Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีภำวะทำงกำร

เมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมำยของประเทศท่ีผู้ลงทุนน ำเงินไปลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเกิ ดกำร

เปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ

2. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีอตัรำแลกเปล่ียนของสกุลเงินใน

ประเทศท่ีไปลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักของผูล้งทุนเกิดกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดังกล่ำว

สำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยสกุลเงิน หรือกำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือ

ลดควำมเส่ียงดงักล่ำว

3. ควำมเส่ียงดำ้นช ำระรำคำ (Settlement Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระรำคำหรือส่งมอบ

ตรำสำรใหคู้่คำ้หรือคู่สญัญำไดต้ำมก ำหนด ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรโอนเงินเพ่ือ

ช ำระรำคำไปยงัผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศอยำ่งน้อย 1 วนัท ำกำรก่อนวนัช ำระรำคำ และคดัเลือกผูร้บั

ฝำกทรพัยสิ์นท่ีมีคุณภำพเพ่ือดูแลเร่ืองดงักล่ำว

4. ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขนำดของบริษัทท่ีกองทุนต่ำงประเทศไปลงทุน (Capitalization Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ี

จะเกิดขึ้ นหำกมีกำรลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัทขนำดกลำงหรือขนำดเล็ก (Small to Mid-Capitalization

Companies) ซ่ึงหลกัทรพัยข์องบริษัทประเภทน้ีโดยทัว่ไปจะมีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลกัทรพัย์

ของบริษัทขนำดใหญ่ (Large-Cap Companies) และบริษัทขนำดกลำงหรือขนำดเล็กอำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ 

อนัเน่ืองมำจำกควำมจ ำกัดทำงดำ้นสำยผลิตภัณฑ์ (Product Lines) ตลำดและแหล่งเงินทุน เป็นตน้ ควำม

เส่ียงดังกล่ำวสำมำรถบริหำรจัดกำรไดโ้ดย กำรพิจำรณำตรวจสอบขัอมูลเก่ียวกับนโยบำยกำรลงทุนและ

รำยละเอียดดงักล่ำวอยำ่งถ่ีถว้นและสม ำ่เสมอ และอำจตรวจสอบจำกแหล่งอ่ืน เช่น รำยงำนวิจยั บทวิเครำะห ์

เป็นตน้

5. ควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของภูมิภำคท่ีกองทุนลงทุน (Political, Economic, and 

Regional Risk): หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัอำจมีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคม สภำวะ

ตลำด สภำพคล่อง อตัรำแลกเปล่ียน และกำรช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัประเทศน้ันๆ ท่ีกองทุนหลกั

ไดล้งทุนไว ้และในกรณีกำรลงทุนในตรำสำรของตลำดท่ีเกิดใหม่ (Emerging Market) ซ่ึงอำจมีขอ้ก ำหนดหรือ

ขอ้บังคับทำงกฎหมำยในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ควำมเส่ียงท่ีตลำดเกิดใหม่ทัว่ไปประสบ ไดแ้ก่ 

อตัรำเงินเฟ้อและอตัรำดอกเบ้ียท่ีค่อนขำ้งสูง สดัสวนหน้ีต่ำงประเทศท่ีสูง หรือควำมไม่ แน่นอนทำงกำรเมือง

และสงัคม เป็นตน้ ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดย กำรพิจำรณำตรวจสอบขอัมูลเก่ียวกับ

เร่ืองดังกล่ำวอย่ำงละเอียดและสม ำ่เสมอ และอำจตรวจสอบปัจจยัอ่ืน เช่น นโยบำยอัตรำแลกเปล่ียนเพ่ือ

พิจำรณำ ควำมเป็นไปไดข้องควำมผันผวนในค่ำเงิน สถำนะกำรใชเ้งินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินค้ำ

โภคภณัฑโ์ลก รวมถึงปัจจยัรองอ่ืนๆ เชน่ ควำมคุม้ครองจำกกำรแทรกแซงโดยรฐับำล เป็นตน้                      

6. ควำมเส่ียงท่ีรำคำ ETF ในตลำดหลกัทรพัยข์องกองทุนต่ำงประเทศอำจมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำหน่วย

ลงทุนกองทุนต่ำงประเทศ (NAV) ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดย พิจำรณำคดัเลือกกองทุนท่ี

มีรำคำในตลำดหลกัทรพัยข์องกองทุนต่ำงประเทศมีส่วนต่ำงต่ำงจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนกองทุนต่ำงประเทศ 

ไม่มำกเกินไปอยำ่งมีนัยส ำคญั
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7. ดำ้นรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (Underlying Security Risk) ท่ีเกิดจำกกำรลงทุนใน ETF หมำยถึงควำมเส่ียงท่ี

เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงท่ีอำจส่งผลใหผ้ลตอบแทนของ ETF เปล่ียนแปลงควำม

เส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกกองทุนท่ีมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรใหก้ำรป

ล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงสะทอ้นผลตอบแทนของ ETF ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  และ

ด ำเนินกำรติดตำมและวิเครำะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัรำคำของตรำสำรอยำ่งสม ำ่เสมอ

8. ดำ้นควำมผันผวนของผลตอบแทน (Tracking Error Risk) หมำยถึงควำมเส่ียงท่ี ETF อำจไม่สำมำรถให้

ผลตอบแทนไดเ้ท่ำกบักำรเคล่ือนไหวของผลตอบแทนของดชันีอำ้งอิง ซ่ึงอำจเกิดจำกเหตุจ ำเป็นหรือสภำวะ

ตลำดไม่เอ้ืออ ำนวย ท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงส่วนต่ำงดงักล่ำว

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกกองทุนโดยตรวจสอบค่ำ Tracking Error ให้

อยูภ่ำยใตเ้กณฑท่ี์บริษัทจดักำรก ำหนด และมีกำรทบทวนค่ำ Tracking Error โดยสม ำ่เสมอ

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศท่ีมีนโยบำยในกำรใชส้ญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

หมำยถึงควำมเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศมีกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำและอำจ

ก่อใหเ้กิดผลขำดทุนของเงินลงทุน หรือท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนมีควำมเบ่ียงเบนจำกนโยบำยท่ีวำงไว

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกกองทุนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนในสญัญำซ้ือ

ขำยล่วงหนำ้ในหนังสือช้ีชวนใหอ้ยูใ่นเกณฑแ์ละสำระท่ีกองทุนรวมอ่ืนๆ ใชก้นัอยูท่ัว่ไปและมีควำมเหมำะสมกบั

กำรลงทุน รวมถึงมีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงขอ้ควำมในหนังสือช้ีชวนอยำ่งสม ำ่เสมอ 

• ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ควำมเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนกรณีท่ีลงทุนในสญัญำ

ซ้ือขำยล่วงหนำ้ มีดงัน้ี

1. กำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงอำจท ำใหก้องทุนเสียโอกำสในกำรไดร้ับผลตอบแทน

เพิ่มข้ึนหำกรำคำของตวัแปรท่ีอำ้งอิงของสญัญำดงักล่ำวเปล่ียนแปลงในทำงตรงกนัขำ้มจำกท่ีไดค้ำดกำรณไ์ว ้

2. สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้อำจมีรำคำหรือมลูค่ำผนัผวนมำกกวำ่หลกัทรพัยพ์ื้ นฐำน (Underlying Assets) ท ำให้

มลูค่ำของกองทุนมีควำมผนัผวนสูง

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อวิเครำะหแ์ละบริหำรควำมเส่ียง 

รวมทั้งก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของกองทุน

• ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) ควำม

เส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ นกรณีท่ีลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง ดงัน้ี

1. ควำมเสี่ยงจำกรำคำหรือมลูค่ำของตวัแปรอำ้งอิงเปล่ียนแปลงในทำงตรงกนัขำ้มจำกท่ีไดค้ำดกำรณ์ไว ้ท ำให้

กองทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนหรือเสียโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น

2. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีไม่สำมำรถเปล่ียนมือได ้ท ำใหไ้ม่สำมำรถขำยตรำสำรหรือตอ้งไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนครบอำยุสญัญำในรำคำหรือมลูค่ำท่ีต ำ่กวำ่เงินลงทุน 

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อวิเครำะหแ์ละบริหำรควำมเส่ียง 

รวมทั้งก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนและอำยุของตรำสำรใหเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของกองทุน

หน้า 10


