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การลงทนุในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 

กองทนุเปดบวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี 
Bualuang Flexible RMF (BFLRMF) 

กองทุนรวมผสม 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบไมมีความเส่ียงตางประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสวนสรปุขอมูลสาํคญั 
ขอมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุตองระวังอะไรเปนพเิศษ? 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 

คาธรรมเนยีม 

ผลการดาํเนนิงาน 

ขอมลูอืน่ๆ 

คณุกาํลังจะลงทนุอะไร? 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC 
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 นโยบายการลงทุน : 
กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ตั้งแต 0% ถึง 100% 
ของ NAV 

 กลยุทธการบริหารกองทุน :  
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management) 

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับ
ความเสี่ยงไดในระดับปานกลางคอนขางสูง โดยหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรือกําไรสวนเกินจาก
การลงทุนในตราสารทุน รวมท้ังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากดอกเบ้ียหรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 
55 ปบริบูรณ เพ่ือสิทธิประโยชนทางภาษี 

กองทุนรวมนีไ้มเหมาะกบัใคร 
 ผูลงทุนท่ีมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้กอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 

ทําอยางไรหากยงัไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและบรษัิทจัดการ 

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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คาํเตอืนทีส่าํคญั 
 ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน 
 ผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง

ภาษีท่ีเคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 
 ผูลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ รวมท้ังสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับ

คูมือการลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย

ลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 ความเส่ียงจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูออกหุนกูอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกําหนด 

ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทําใหผูออกหุนกูสามารถระดมทุนใหมในตนทุนท่ีต่ําลงได สงผลใหกองทุน
ไดรับชําระคืนเงินกอนกําหนดและจะตองลงทุนในหลักทรัพยท่ีไดผลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

 กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 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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แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

หมายเหต ุกองทุนมี net exposure ไดท้ังในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก 

 

ปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 

 

 

 

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย (Market Risk) 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

     

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

ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) 
อันดับความนาเชื่อถือ
สวนใหญของกองทุนรวม 

     

GOV/ AAA AA, A BBB ตํ่ากวา BBB Unrated 
ต่ํา    สูง 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูออกตราสาร (High Issuer Concentration Risk) 
การกระจุกตัวลงทุน 
ในผูออกตราสารรวม 

     

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
ต่ํา    สูง 
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 % ของ NAV 

หุนสามัญ
75.92%

พันธบัตร
18.12%

หุนกู
3.60%

เงินฝากธนาคาร
2.19%

หนวยลงทุนกองทุนรวม
0.31%

ทรัพยสินอ่ืนและหนี้สินอ่ืน
-0.13%

 

 
ชือ่ทรพัยสนิทีล่งทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

 % ของ NAV 

 

 

 

 
หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th 

1. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 16.00 
2. หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 8.84 
3. หุนสามัญ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 6.39 
4. หุนสามัญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4.54 
5. หุนสามัญ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 4.07 

สดัสวนของประเภททรพัยสนิทีล่งทนุ 
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คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอปของ NAV) 

1.6050 

0.0375 0.1284 

0.0428 

1.8137 

0.0300 

1.8008 

0.0319 

1.8027 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่น รวมคาใชจาย

คา
ธร
รม

เน
ยีม

ทีเ่
รยี
กเก

บ็จ
รงิ

% 
ตอ

ปข
อง

NA
V

ป 2559 ป 2560 ป 2561

 
หมายเหตุ คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว 

คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถอืหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 

รายการ สงูสดุไมเกนิ เกบ็จรงิ 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน* 1.00 ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ ไมเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป 
 ถือครองมากกวา 1 ป 

 
1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

 
1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

 
1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

 
1.00 (ขั้นต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอรายการ 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 ภายในบริษัทจัดการ 
 กับบริษัทจัดการอ่ืน 

- กรณีเปนกองทุนตนทาง 
 

- กรณีเปนกองทุนปลายทาง 

 
ไมเรียกเก็บ 

 
200 บาทตอรายการ 

 
เทากับคาธรรมเนียม 

การขาย 

 
ไมเรียกเก็บ 

 
ไมเกิน 200 บาท 

ตอรายการ 
ไมเรียกเก็บ 

 
ไมเรียกเก็บ 

 
ไมเกิน 200 บาท 

ตอรายการ 
ไมเรียกเก็บ 

 
ไมเรียกเก็บ 

 
ไมเกิน 200 บาท 

ตอรายการ 
ไมเรียกเก็บ 

หมายเหตุ * บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
- คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว 
- กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง และมีการขายคืนหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะเสียคาธรรมเนียม 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางน้ัน 

*คาธรรมเนยีมมีผลกระทบตอผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรบั 
ดังนัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเกบ็คาธรรมเนยีมดังกลาวกอนการลงทนุ * 

สูงสุดไมเกิน 1.6050 

คาธรรมเนยีม 

สูงสุดไมเกิน 0.0428 สูงสุดไมเกิน 0.1284 

สูงสุดไมเกิน 1.1663 

สูงสุดไมเกิน 2.9425 
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* ผลการดําเนนิงานในอดีต มไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ 
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 50% 
2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) อายุระหวาง 

1 - 3 ป สัดสวน 25% และ 
3) อัตราผลตอบแทนของดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาท เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 25% 
2. ผลการดําเนนิงานแบบยอนหลงัตามปปฏทินิ 

36.09%
29.72%

14.43%

53.61%

-2.44%

9.82%

-5.52%

19.20%

10.10%

-8.32%

30.86%
24.06%

4.45%

20.54%

-0.23%

11.32%

-4.48%

12.32% 9.32%

-3.29%
-20.00%
-10.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

% 
ตอ

ปข
อง

 N
AV

BFLRMF
Benchmark

 

3. กองทุนนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสุด (maximum drawdown) ในชวงเวลา 5 ป คอื -14.57% 
4. ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (standard deviation) คอื 9.45% ตอป 
5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จุดขาย คอื Aggressive Allocation 
6. ผลการดําเนนิงานยอนหลงัแบบปกหมดุ 

 
หมายเหตุ วันท่ีจัดตั้งกองทุน 27 พฤศจิกายน 2545 
เปนขอมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.bblam.co.th 

  Return (%) Standard Deviation (%) 

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
  5th Percentile -0.93 1.85 1.87 8.72 7.93 16.52 2.30 2.17 2.16 5.67 6.08 12.52 
  25th Percentile -5.32 -0.77 -5.79 7.55 6.29 15.00 5.29 6.15 6.46 9.23 9.57 14.04 
Aggressive Allocation 50th Percentile -9.01 -2.11 -8.84 5.81 4.82 13.36 12.33 11.68 11.30 10.75 10.64 15.70 
  75th Percentile -11.08 -3.90 -13.02 4.44 3.84 11.74 14.08 13.30 12.51 11.39 11.35 16.33 
  95th Percentile -14.18 -10.71 -20.35 -0.60 1.69 9.80 16.59 15.36 14.41 12.25 12.54 17.30  

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจายปนผล ไมจาย 
ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
วนัทีจ่ดทะเบยีน 27 พฤศจิกายน 2545 
อายโุครงการ ไมกําหนด 
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 

วันทําการถัดจากวันทําการขายคืน
หนวยลงทุน 

 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 



BFLRMF | 9 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ 
 

ชื่อผูจดัการกองทนุ 
นาย พีรพงศ จิระเสวีจินดา 
น.ส. สุดารัตน ทิพยเทอดธนา 
น.ส. ดุษฎี ภูพัฒน 
น.ส. รุงนภา เสถียรนุกูล 
นาย เจฟ สุธีโสภณ 
นาง อติกานต พานิชเกษม 
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน 
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ 
น.ส. อรุณี ศลิปการประดิษฐ 
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต 
นาย ปญญพัฒน ประคุณหังสิต 

วนัทีเ่ริ่มบรหิารกองทนุนี ้
1 มิถุนายน 2552 
2 พฤษภาคม 2549 
1 มีนาคม 2550 
16 มิถุนายน 2558 
27 ธันวาคม 2555 
15 เมษายน 2551 
25 เมษายน 2554 
9 พฤษภาคม 2551 
21 กรกฎาคม 2554 
21 กรกฎาคม 2554 
17 กรกฎาคม 2561 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุ 
ของกองทนุรวม (PTR) 

0.30 

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.หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1 

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 

  

Click ดูคําอธบิาย PTR 



BFLRMF | 10 

 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) 
(1) กรณีตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียซึ่งข้ึนกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ

การลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงใน 
ทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนม
ปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ท่ีออกมากอน
หนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาท่ีต่ําลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน (portfolio 
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมท่ีมี portfolio duration 
ต่ํากวา 

(2) กรณีตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
หรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ 
เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง 
แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
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 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 

ต่ํากวา 
BBB(tha) 

ต่ํากวา 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตาม
กําหนด 

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสาร (High Issuer Concentration Risk) หมายถึง ความเสี่ยง 
ท่ีพิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกวา 10% ของ NAV 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อ
ทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา หารดวยมูลคา
ทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงมูลคาการซ้ือขายทรัพยสิน 
และสะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะท่ีกองทุน Active 
Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพยสินท่ีนํามาคํานวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทท่ีโดยลักษณะ
แลวจะมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือเพ่ือการลงทุน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน 

คําอธิบายเพิ่มเติม (ตอ) 




