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กองทนุเปดบวัหลวงทรกิเกอร 9-21 
Bualuang Trigger 9-21 

(TRIGGER9-21) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบไมมีความเส่ียงตางประเทศ 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปดใหมกีารลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน

ภายใต บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมูลสาํคญั 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 

แบบ 123-1 
ขอมูล ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563

IPO วนัที ่14 - 16 กนัยายน 2563 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวังอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

คาธรรมเนยีม 

ผลการดาํเนนิงาน 

ขอมลูอืน่ๆ 

คณุกาํลังจะลงทนุอะไร? 

การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน

“ผูลงทนุไมสามารถขายคนืหนวยลงทนุนีใ้นชวงเวลาประมาณ 12 เดอืนได 
ดงันัน้ หากมปีจจยัลบทีส่งผลกระทบตอการลงทนุดงักลาว ผูลงทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก” 
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 นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตอไปนี้ ในสัดสวนตั้งแต 0% ถึง 100% ของ NAV โดยกองทุนจะ
พิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ  
- ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
- ตราสารทุน 
- หนวยลงทุนของกองทุนรวม เชน กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs กองทุน Private 

Equity และ/หรือกองทุน ETF เปนตน 
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 60% ของ NAV 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก 
สวนท่ีเหลือ อาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบ ท้ังนี้ กองทุน 
จะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note 

 กลยุทธการลงทุน 
การลงทุนของกองทุนเพ่ือหาจังหวะและทิศทางการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาหุนท่ีจะเขาลงทุน เพ่ือมุงหวังให
ผลตอบแทนเปนไปตามเปาหมาย เนนเลือกหุนท่ีมีพ้ืนฐานดี และมี Valuation ท่ีเหมาะสมในการลงทุน 

 เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน 
บริษัทจัดการจะเลิกกองทุน เม่ือ 
1.   ครบอายุโครงการ ประมาณ 12 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน หรือ 
2.   ในวันทําการท่ี 2 ถัดจากวันท่ีครบเง่ือนไขท้ังหมด ดังนี้ 

2.1 มูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.95 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกัน และ 
2.2 มูลคาหนวยลงทุนท่ีจะรับซ้ือคืนโดยอัตโนมัติ ตองไมต่ํากวา 10.80 บาท และ 
2.3 ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารท้ังหมด 

ท้ังนี้ แลวแตจะเกิดเหตุการณในขอ 1 หรือขอ 2 ข้ึนกอน 
ในกรณีท่ีกองทุนอายุครบ 12 เดือน กองทุนจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติในวันทําการกอนวันเลิก
กองทุน ณ ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ราคา NAV) โดยเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนไดรับคืน จะเปนไปตามการบริหาร
กองทุนในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งอาจมากกวาหรือนอยกวา 10 บาทก็ได 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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ตัวอยา

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 

 ผูลงทุนในสวนที่สามารถรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลางถึงสูง โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจาก
เงินปนผลหรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน รวมท้ังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากดอกเบ้ียหรือ
กําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

 ผูลงทุนท่ีเขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไมสามารถขาย
หนวยลงทุนคืนได ในชวงเวลา 12 เดือน 

 ผูลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุนท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่า
กวามูลคาท่ีลงทุน และทําใหขาดทุนได 

 ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing) 

กองทนุรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 
 ผูลงทุนท่ีตองการไถถอนหนวยลงทุนเพ่ือรับเงินในชวงเวลา 12 เดือน 

 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

ทําอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบรษัิทจัดการ 
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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คาํเตอืนทีส่าํคญั 
 มูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไมสามารถขายหนวยลงทุนคืนได 

ในชวงเวลา 12 เดือน 
 กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน  
 ความเสี่ยงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกําหนด 

ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทําใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนท่ีต่ําลงได สงผลใหกองทุน
ไดรับชําระคืนเงินกอนกําหนดและจะตองลงทุนในหลักทรัพยท่ีไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

 ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว
หรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได 

 กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนท้ังหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิก
กองทุนรวมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดท่ี www.bblam.co.th 

 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะนี้หรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน 
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนไป
ตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอ่ืนใดเทาท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? 
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ปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 

 แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ไดท้ังในตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือทรัพยสินทางเลือก 

Click ดูคาํอธิบายปจจัยความเส่ียง 

ความเสีย่งจากการผดินดัชาํระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความนาเช่ือถือ
สวนใหญของกองทุนรวม 

ต่ํา    สูง 

GOV/ AAA AA, A BBB ตํ่ากวา BBB Unrated 
     

หมายเหต:ุ แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความนาเชือ่ถือน้ันเกินกวา 20% ของ NAV 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคาหนวยลงทนุ (Market Risk) 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

ต่ํา    สูง 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 
     

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัว 
ในผูออกตราสารรวม 

ต่ํา    สูง 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
     

การลงทุนกระจุกตัว 
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

ต่ํา   สูง 

<20% 20-50% 50-80% >80% 
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  คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 
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การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่น รวมคาใชจาย
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เพดานคาธรรมเนียม เรียกเกบ็จริง

 1 กรณีท่ีกองทุน (กองทุนตนทาง) ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 
ลานบาท ในอัตราท่ีกองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกําหนด เปนตน 

2 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกกองทุนภายในปแรกนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการจัดการ 
1 ป โดยในระยะเวลาท่ีเหลือตั้งแตวันยกเลิกกองทุนจนถึงวันครบ 1 ปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน จะคิดคาธรรมเนียมในอัตรา 
1.6050% ของมูลคาจดทะเบียนกองทุน 

3 คาใชจายอ่ืนไมรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธชวงเสนอขายครั้งแรกและคาธรรมเนียมในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกในอัตราไมเกิน 
1% ของมูลคาหนวยลงทุนตามสัดสวนท่ีจําหนายได ท้ังน้ี บริษัทจัดการไมไดจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายป 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 50 บาท ตอ 1,000 หนวย 

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

หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว ท้ังนี้ ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพ่ิม
เทากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตน 
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

1, 2                3 

คาธรรมเนยีม 
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1. ดชันีชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คอื 
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ในสัดสวน 50% 
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย ในสัดสวน 50% 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 

 
ท่ีมา Bloomberg ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 

ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ป 

 
ท่ีมา ThaiBMA ขอมูลยอนหลังตั้งแต 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 (เทาท่ีมีการจัดทําขอมูล) 

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 
ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตั้งแตตนป 2563 ตลาดหุนไทยและตลาดหุนท่ัวโลก ปรับตัวลดลงมามากจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม ซึ่งเปนเดือนท่ีมีความผันผวนทวีคูณมากข้ึน เนื่องจาก
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงแรง หลังจากโอเปกไมสามารถบรรลุขอตกลงกับประเทศรัสเซียในการปรับลดกําลัง
การผลิตน้ํามัน จนทําใหเกิด Circuit Breaker หลายคร้ัง ในหลายๆ ประเทศ ถึงแมวาตลาดจะคลายความกังวล
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมแลว แตในเดือนมิถุนายนตลาดยังมีความกังวลเก่ียวกับการเกิด Second Wave 
ของ COVID-19 รวมถึงประเด็นสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเปนปจจัยกดดันตลาดตอเนื่องจนถึง
เดือนสิงหาคม กอปรกับการประทวงของนักเรียนและนักศึกษาภายในประเทศก็เปนแรงกดดันตลาดหุนไทย
อีกปจจัยหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการมองวาประเทศไทยมีการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ไดดีพอสมควร 
บริษัทในตลาดหุนมีการปรับตัวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และเร่ิมเห็นการฟนตัวในชวงปลายป 2563 
ตอเนื่องจนถึงป 2564 ชวงนี้จึงเปนโอกาสในการลงทุนเพื่อหาจังหวะในการซื้อขายโดยพิจารณาจากราคาหุน
ท่ีจะเขาลงทุน เนนเลือกหุนท่ีมีพ้ืนฐานดี และมี Valuation ท่ีเหมาะสมในการลงทุน มุงหวังใหผลตอบแทนการ
ลงทุนเปนไปตามเปาหมาย ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาปรับสัดสวนเงินลงทุนของกองทุน เพ่ือใหกลยุทธ
เปนไปตามสภาวการณของตลาดและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยเปาหมายผลตอบแทนของกองทุนท่ี 8% 
ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื - 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน วันท่ี 18 กันยายน 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได) 
อายโุครงการ ประมาณ 12 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

หรือเม่ือเขาเง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทุน 
จํานวนเงนิทนุของโครงการ 1,000 ลานบาท (อาจเสนอขายเกินจํานวนเงินทุนโครงการไดไมเกิน 150 ลานบาท) 
การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ การซือ้หนวยลงทนุ 
  วันทําการซื้อ : 14 - 16 กันยายน 2563 
 » บริษัทจัดการ/ 

ผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 » Bualuang iBanking/ 
Bualuang mBanking             

: เวลา 8.30 - 16.00 น. 

  มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งแรก : 10,000 บาท 
  มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป : ไมกําหนด 
 *กองทนุนีเ้สนอขายครั้งเดยีวในชวงเสนอขายครัง้แรก (IPO) เทานัน้* 
 การขายคนืหนวยลงทนุ (อตัโนมตั)ิ  
  วันทําการขายคืน : วันทําการท่ี 1 ถัดจากวันท่ีครบเง่ือนไข 

หรือภายในวันทําการกอนครบกําหนด
อายุโครงการ 

  มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน :   - 
  ยอดคงเหลือข้ันต่ํา :   - 
  ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต 

วันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ี 
 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
 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 
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา 
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา  
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล 
นาย เจฟ สุธีโสภณ 
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ 
นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท 
นาง อติกานต พานิชเกษม 
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ 
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

ผูสนบัสนนุการขาย 
หรือรบัซือ้คนื 

 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 
 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234 
 บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 
 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449 

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 

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปดใหมีการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูถือหนวยลงทุนของท้ังกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง คุณสามารถตรวจสอบ
ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไดท่ี www.bblam.co.th 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 

ปจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ

นาเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมาย
โดยยอ ดังตอไปนี้ 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดับท่ีนาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุดท่ีจะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเส่ียง
ต่ํามากท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ําท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหน้ีได
ตามกําหนด 

ระดับท่ีต่าํกวานาลงทุน ต่ํากวา 
BBB 

ต่ํากวา 
BBB(tha) 

ต่ํากวา 
Baa 

ต่ํากวา 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตาม
กําหนด 

 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ) 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)  
- กรณีตราสารหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงข้ึนกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ

การลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัว
สูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ท่ีออกมากอนหนาจะมี
การซ้ือขายในระดับราคาท่ีต่ําลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูง
จะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต่ํากวา 

- กรณีตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
หรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปน
ตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวา
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ 
ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 
ท้ังนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกลาวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝากหรือผูออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได 
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวา
กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 




