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การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 

กองทนุเปดบวัหลวงมนันีม่ารเกต็เพือ่การเลี้ยงชพี 
Bualuang Money Market RMF (MM-RMF) 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงท้ังในและตางประเทศ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมูลสาํคญั 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวังอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

คาธรรมเนยีม 

ผลการดาํเนนิงาน 

ขอมลูอืน่ๆ 

คณุกาํลังจะลงทนุอะไร? 

แบบ 123-1 
ขอมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2563
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 นโยบายการลงทุน : 
- กองทุนเนนลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือในตัวตราสารและหรือผูออกตราสารระยะยาว

สามอันดับแรก ระยะสั้นสองอันดับแรก ในระดับ National และหรือ International Scale 
- กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศ โดยมี

สัดสวนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมเกิน 40% ของ NAV 
การลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีกําหนดการชําระคืนเม่ือทวงถามหรือมีอายุสัญญา 
หรือจะครบกําหนดชําระคืนไมเกิน 397 วันนับแตวันท่ีลงทุน กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก 
ณ ขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 92 วัน 
กองทุนจะลงทุนใน Derivatives โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) แตกองทุนจะไมลงทุนใน 
Structured Note 

 กลยุทธการบริหารกองทุน :  
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางใหไดผลตอบแทนที่ใกลเคียงดัชนีช้ีวัด 
ท่ีกําหนด โดยเนนการคัดเลือกตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนระยะสั้นท่ีใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุท่ีเนนความ
ม่ันคงในการดํารงเงินตน โดยมีเปาหมายท่ีจะไดรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอ และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี 

 ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีใกลเคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากวากองทุนรวมตราสารหนี้ท่ัวไปได 
 ผูลงทุนท่ีตองการสภาพคลองสูง 
 ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต่ํา 

กองทุนรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 
 ผูลงทุนท่ีมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
 ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูง 

ทําอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบรษัิทจัดการ 

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่าํคญั 
 แมวากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนไดเฉพาะทรัพยสินท่ีมีความเสี่ยงต่ํา แตก็มีโอกาสขาดทุนได 
 การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจ

ไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 
 ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน 
 ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง

ภาษีท่ีเคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 
 ผูลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ รวมท้ังสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับ

คูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย

ลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 ความเส่ียงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกําหนด 

ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทําใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนท่ีต่ําลงได สงผลใหกองทุน
ไดรับชําระคืนเงินกอนกําหนดและจะตองลงทุนในหลักทรัพยท่ีไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

 ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนท่ีไดรับไว
แลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได 

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

 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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หมายเหต ุ: กองทุนมีนโยบายลงทุนแบบมีความเส่ียงในตางประเทศบางสวน โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน 40% ของ NAV 

ปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 

 

 

ความเสีย่งจากการผดินดัชาํระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความนาเช่ือถือ
สวนใหญของกองทุนรวม 

ต่ํา    สูง 

GOV/ AAA AA, A BBB ตํ่ากวา BBB Unrated 
     

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

อายุเฉลี่ยของทรัพยสิน 
ท่ีลงทุน 

ต่ํา    สูง 

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือน-1 ป 1-3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 
     

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% 
    

การลงทุนกระจุกตัว 
รายประเทศรวม 

ต่ํา   สูง 

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

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

การปองกันความเสี่ยง fx 

ต่ํา   สูง 
ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
    

หมายเหต:ุ กองทุนมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมต่ํากวา 90% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 

Click ดูคาํอธิบายปจจัยความเส่ียง 

แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 
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                                                                    % ของ NAV 

                   

พันธบัตร
64.22%

เงินฝากธนาคาร
16.88%

ตั๋วแลกเงิน
9.71%

หุนกู
9.24%
สัญญาซื้อขายลวงหนา

-0.02%
ทรัพยสินอื่นและหนี้สินอ่ืน

-0.03%

 

ชือ่ทรพัยสนิทีล่งทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th 
 
 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

                 ชื่อทรัพยสนิ Credit rating % ของ NAV 
1. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย AAA 64.22 
2. เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห AAA 7.35 
3. หุนกู บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด AAA 5.31 
4. ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) A+ 5.05 
5. เงินฝากประจํา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) AA- 4.95 
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น้าํหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนาเชือ่ถอื 
  

79.53%

4.66%

4.94%

5.05%

3.32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

AAA

AA

AA-

A+

A

อัน
ดับ

คว
าม

นา
เชือ่

ถอื

ตราสารหนีใ้นประเทศ 

   

1.40%

8.10%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

A+

A

อัน
ดับ

คว
าม

นา
เชือ่

ถอื

ตราสารหนีต้างประเทศ
Credit Rating ตาม International Rating Scale 

 

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th 
 

% ของ NAV 

% ของ NAV 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 

0.5350 

0.0428 0.1284 

1.4338 

2.1400 

0.2140 
0.0268 0.1070 0.0295 

0.3772 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่น รวมคาใชจาย

คา
ธรร

มเน
ยีม

ทีเ่ร
ยีก

เกบ็
จรงิ

% 
ตอ

ปข
อง

NA
V

เพดานคาธรรมเนียม อัตราที่เรียกเก็บจริง

 1 คาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ปรับลดเปน 0.2140% ของ NAV ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป จนกวาจะมี
การแจงเปล่ียนแปลง 

2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรวมคาธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศแลว 
3 คาใชจายอ่ืนรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธตามที่จายจริง ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน1 0.50 ไมเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป 
 ถือครองมากกวา 1 ป 

 
0.50 (ข้ันต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

 
0.50 (ข้ันต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

คาธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหนวยลงทนุ 

 ภายในบริษัทจัดการ 
 กับบริษัทจัดการอ่ืน 

- กรณีเปนกองทุนตนทาง 
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง 

 
ไมเรียกเก็บ 

 
200 บาทตอรายการ 

เทากับคาธรรมเนียมการขาย 

 
ไมเรียกเก็บ 

 
ไมเกิน 200 บาทตอรายการ 

ไมเรียกเก็บ 
1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 0.50% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางน้ัน 
หมายเหตุ - คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว ท้ังน้ี ในปจจุบัน ภาษีมูลคาเพ่ิมเทากับ 7% หากมีการ

เปล่ียนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมขางตนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 - ผูลงทุนสามารถดูขอมูลคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมไดท่ี www.bblam.co.th 

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนยีม 

1                                         2                                                                 3 
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* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ 
1) Zero Rate Return (Total Return) 1 เดือน สัดสวน 50% 
2) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 40% และ 
3) อัตราดอกเบ้ียกูยืมระหวางธนาคารสําหรับระยะเวลา 1 เดือน สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียน บวกดวยคาเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 เดือน ในชวงระยะเวลาท่ี
คํานวณผลตอบแทน สัดสวน 10%  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจเปรียบเทียบเพ่ิมเติมกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 100% 
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทนุซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

2. ผลการดําเนินงานแบบยอนหลังตามปปฏิทิน 
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V

MM-RMF
Benchmark
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน

 

3. กองทนุนีเ้คยมีผลขาดทนุสงูสดุ (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คอื -0.05% 
 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.06% ตอป 
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Money Market General 
 

6. ผลการดําเนนิงานยอนหลงัแบบปกหมดุ 
 ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ วันท่ีจัดต้ังกองทุน 12 พฤศจิกายน 2551 
1  หนวย : % ตอป 

 ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Money Market General ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 Return (%) Standard Deviation (%) 
Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
5th Percentile 0.18 0.51 1.33 1.24 1.31 1.73 0.02 0.03 0.04 0.06 0.06 0.18 
25th Percentile 0.15 0.40 1.07 1.07 1.13 1.65 0.03 0.03 0.05 0.08 0.06 0.19 
50th Percentile 0.10 0.30 0.87 0.96 1.02 1.54 0.04 0.05 0.06 0.08 0.07 0.20 
75th Percentile 0.08 0.26 0.80 0.83 0.87 1.36 0.04 0.07 0.07 0.08 0.07 0.20 
95th Percentile 0.05 0.20 0.71 0.73 0.72 1.30 0.06 0.09 0.08 0.09 0.08 0.21 

คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน 12 พฤศจิกายน 2551 
อายโุครงการ ไมกําหนด 
จํานวนเงนิทนุของโครงการ 5,000 ลานบาท 
การซือ้และขายคนืหนวยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทุกวันทําการ 

 บริษัทจัดการ / 
ผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน / 
หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* 

: เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 

 Bualuang iBanking / 
Bualuang mBanking 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 
มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 
* ปจจุบันสามารถทํารายการผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

วนัทําการขายคนื : ทุกวันทําการ 
 บริษัทจัดการ / 

ผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน 
: เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 

 Bualuang iBanking / 
Bualuang mBanking 

: ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน : ไมกําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันต่ํา : ไมกําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต 

วันทําการถัดจากวันทําการ 
ขายคืนหนวยลงทุน 

 วันท่ีคํานวณ NAV : วันท่ี T (T=วันทําการซื้อขาย) 
 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดท่ี 

 ประกาศปดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 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 
นาง อติกานต พานิชเกษม 
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ 
น.ส. อรุณี ศลิปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุนี ้
12 พฤศจิกายน 2551 
25 เมษายน 2554 
12 พฤศจิกายน 2551 
21 กรกฎาคม 2554 
21 กรกฎาคม 2554 
17 กรกฎาคม 2561 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR) 

0.35   

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  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 

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 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ี 
www.bblam.co.th 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

Click ดูคาํอธิบาย PTR 
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รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 
 

ชื่อผูจดัการกองทนุ 
นาง อติกานต พานิชเกษม 
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ 
น.ส. อรุณี ศลิปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุนี ้
12 พฤศจิกายน 2551 
25 เมษายน 2554 
12 พฤศจิกายน 2551 
21 กรกฎาคม 2554 
21 กรกฎาคม 2554 
17 กรกฎาคม 2561 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR) 

0.35   

ผูสนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื  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 ภัทร 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 

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 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ี 
www.bblam.co.th 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

Click ดูคาํอธิบาย PTR 
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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 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 
ซึ่งข้ึนกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน 
โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังนั้น ราคา
ตราสารหนี้ท่ีออกมากอนหนาจะมีการซ้ือขายในระดับราคาท่ีต่ําลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรัพยสิน 
ท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมท่ีมี portfolio 
duration ต่ํากวา 

 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 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
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- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration 
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวา
กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

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

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนในตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลาร 
ในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกัน 
หากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
- ปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความ
เสี่ยงหรือไม 

- ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพยสิน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะท่ี
กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินท่ีนํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภท
ท่ีโดยลักษณะแลวจะมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือเพ่ือการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน 

คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ) 


	Blank Page



