
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

กองทุนตราสารหน้ี (ไมล่งทุนในตราสารหน้ีเอกชน)

ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

31/12/2565

สรปุข้อมลูส าคญัของนโยบายการลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที่บรหิารโดย: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน

ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน

ผลการด าเนินงาน

ความเสีย่งจากการลงทุน

คา่ธรรมเนียม

ขอ้มลูอื่นๆ

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกบัใคร

ชื่อยอ่นโยบาย : SINSA
ประเภทนโยบาย :  กองทุนตราสารหน้ี



นโยบายการลงทุนน้ีเหมาะกบัใคร

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหน้ีทัง้ในและต่างประเทศ ที่เสนอขายในสกุลเงินบาท ได้แก่ ตราสารหน้ีภาครฐัไทยและ
ต่างประเทศ ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทยและสถาบนัการเงนิต่างประเทศ ไมจ่ ากดั
ส่วนทีเ่หลอื ลงทุนในรฐัวสิาหกจิทัง้ในและต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของ NAV กองทุนรวมตราสารหน้ีใน
ประเทศ และตราสารอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ NAV
ทัง้น้ีสามารถลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ ทีเ่สนอขายในสกุลเงนิต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ NAV

• สมาชกิทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก ยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้และความเสีย่งทีอ่าจมี
เงนิไมเ่พยีงพอใชย้ามเกษยีณได้

นโยบายการลงทนุ

นโยบายการลงทนุน้ีเหมาะกบัใคร

นโยบายการลงทนุน้ีไม่เหมาะกบัใคร

• สมาชกิทีค่าดหวงัผลตอบแทนสงู

เน่ืองจากสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีแต่ละคนมคีวามคาดหวงัอตัราผลตอบแทนและความสามารถใน
การยอมรบัความเสี่ยงในระดบัที่แตกต่างกนั จึงควรมีโอกาสเลือกและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนให้
เหมาะสมกบัตนเอง เพื่อใหเ้งนิออมในกองทุนส ารองเลีย้งชพีมโีอกาสเตบิโตและเพยีงพอที่จะรองรับชวีติหลงั
เกษยีณ

โดยสมาชกิควรศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุน 
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกนโยบายการลงทุน และท าการประเมนิความเหมาะสมในการเลอืกนโยบาย
การลงทุน (Member Risk Profile) ก่อนเลอืกนโยบายการลงทุนทุกครัง้ ทัง้น้ีควรทบทวนความเหมาะสมใน
การเลอืกนโยบายการลงทุน (Member Risk Profile) ทุกรอบ 2 ปีปฏทินิ นับแต่วนัทีไ่ดท้ าการประเมินครัง้
ลา่สุด

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทนุน้ี
• สอบถามคณะกรรมการกองทุน และ/หรอื บรษิทัจดัการ
• ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกนโยบายไดท้ี ่www.thaipvd.com
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5. ตัว๋เงนิคลงั งวดที ่(DM)6/182/66

พนัธบตัรรฐับาลเพื่อการปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ระยะ
ทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่4

ตัว๋เงนิคลงั งวดที ่(DM)21/182/65

พนัธบตัรรฐับาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครัง้ที ่1

Credit Rating

ตัว๋เงนิคลงั งวดที ่(DM)4/182/66

ช่ือทรพัยสิ์น

4.

3.

2.

1.

% ของ NAV

4.54%

4.81%

6.23%

7.62%

7.68%

ประเภททรพัยส์นิและสดัสว่นการลงทุน

31/12/2565

10,562,203,105.17มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ บาท

เงนิฝากธนาคาร 6.33%

บตัรเงนิฝาก 10.85%

พนัธบตัร ตัว๋เงนิคลงั 65.79%

ตราสารหนี้รฐัวสิาหกจิ 9.83%

ตราสารหนี้ธนาคาร 9.97%

หลกัทรพัยอ์ื่น -2.81%

ขอ้มลู ณ วนัที่

ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก

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

0.78% ต่อปี
- % ต่อปี

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี (กองทุน) BBL, KBANK, SCB, KTB สดัส่วน 50% , อตัราดอกเบีย้
กูย้มืระหว่างธนาคารส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน in US Dollar ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลี่ยนบวกดว้ย ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารทีม่กีารจดัอนัดบัเครดติใน
ระดับ A อายุ 3 เดือนในช่วงระยะเวลาที่ค านวณผลตอบแทน สัดส่วน 5% และ ThaiBMA 
Government Bond Index(1-3Yrs) สดัสว่น 45%

วนัทีเ่ร ิม่นโยบายการลงทุน 01/01/2549
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ค่าธรรมเนยีมทะเบยีนสมาชกิ
ตามทีต่กลงร่วมกนัในบนัทกึขอ้ตกลง

กองทุนเฉพาะส่วนของนายจา้ง

   ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ
เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมผูส้อบ
บญัช ีค่าธรรมเนยีมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  ค่าอากร

แสตมป์ และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ

คา่ธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนส ารองเลีย้งชพี อตัรารอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอปี

 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 0.3153

 ค่าใชจ่้ายรวม 0.3375

การลงทุนผ่านกองทุนรวม ไมม่ี

คา่ธรรมเนียม อตัรา

คา่ธรรมเนียม

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของนโยบายการลงทนุ
(ปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัตำมภำคผนวก)

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรายนโยบาย
ขอ้มลู ณ วนัที่ 31/12/2565

ความเสีย่งจากการลงทุน

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรายนายจ้าง

ในระยะสัน้ สมาชิกอาจเผชิญกับความผันผวนและมีโอกาสสูญเสียเงินต้นน้อย ส่วนในระยะยาว 
ผลตอบแทนทีส่มาชกิไดร้บัจะใกลเ้คยีงเงนิฝาก แต่อาจต ่ากวา่ตราสารหน้ีทัว่ไป อกีทัง้การเตบิโตของเงนิลงทุน
อาจไมเ่พยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยหลงัเกษยีณ
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    ค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน (ถา้ม)ี
เป็นไปตามเงือ่นไขของ

Employee's Choice: Terms and Conditions

คา่ธรรมเนียม อตัรา

ค่าธรรมเนยีมขอคงเงนิไวใ้นกองทุน 500 บาท/ ปี

    ค่าธรรมเนยีมขอรบัเงนิเป็นงวด
        - ครัง้แรก
        - ค่าธรรมเนยีมรายงวด

 
500 บาท
100 บาท

ขอ้มลูอื่นๆ

ช่องทางศึกษาข้อมลูการ
เปล่ียนนโยบายการลงทนุ

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
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ปัจจยัเสีย่งทีส่ าคญั

กำรลงทุนในกองทุนเป็นกำรลงทุนท่ีมีควำมเส่ียงเน่ืองจำกมูลค่ำและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสำมำรถเพิ่มขึ้ นหรือ

ลดลงไดต้ำมสภำวกำรณ์ซ่ึงอำจเปล่ียนแปลงไดทุ้กขณะ ทั้งน้ี ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิง ท่ีรบัประกนัผลกำร

ด ำเนินงำนในอนำคต ดงัน้ัน กองทุนอำจจะไม่ไดร้บัเงินทุนและผลประโยชน์คืนเท่ำกบัจ ำนวนเงินทุนท่ีไดม้อบหมำยให้

บริษัทจดักำรลงทุน ควำมเสี่ยงท่ีสำมำรถพบไดต้ำมปกติจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนของรำคำตรำสำรอนั

เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม ตลำดเงิน และตลำดทุน เป็นตน้ ควำมเส่ี ยง

ดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรประเภทต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดสัดส่วนกำ ร

ลงทุนท่ีเหมำะสม รวมทั้งด ำเนินกำรติดตำมและวิเครำะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัรำคำของตรำสำรอย่ำง

สม ำ่เสมอ

• ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนของรำคำตรำสำรอนั

เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทท่ีลงทุนหรือมีไว ้ควำมเส่ียง ดังกล่ำว

สำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรวิเครำะหแ์ละประเมินคุณภำพของตรำสำรและศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร และ

เลือกลงทุนในบริษัทท่ีไดว้ิเครำะหแ์ลว้ว่ำมีปัจจยัพ้ืนฐำนดี รวมทั้งติดตำมผลประกอบกำรและ ฐำนะกำรเงินของ

บริษัทผูอ้อกตรำสำรอยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) หมำยถึง ควำมผันผวนของรำคำตรำสำร

หน้ีอันเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษ ฐกิจ 

กำรเมือง สงัคม ตลำดเงิน และตลำดทุนของประเทศท่ีออกตรำสำรน้ันๆ หรือสถำนะทำงกำรเงินของผูอ้อกต รำ

สำรน้ันๆ ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีต่ำงๆ เพ่ือก ำหนด

สดัส่วนกำรลงทุนท่ีเหมำะสม รวมทั้งด ำเนินกำรติดตำมและกำรวิเครำะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัรำดอกเบ้ีย

อยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสีย่งจากสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีไม่สำมำรถซ้ือขำยตรำสำรไดภ้ำยใน

ระยะเวลำและรำคำท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพคล่องของตรำสำรลงทุนมีจ ำกัด หรืออำจเกิดจำกกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศท่ีแตกต่ำงกนั หรือเหตุสุดวิสยั เป็นตน้ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรได ้โดย

กำรพิจำรณำลงทุนโดยค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรซ้ือขำยตรำสำรก่อนกำรตดัสินใจลงทุน

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีและความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ 

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

เงินตน้หรือดอกเบ้ียไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ หรือตรำสำรถูกลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือลง ควำมเส่ียงดังกล่ำว

สำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรวิเครำะหแ์ละประเมินคุณภำพของตรำสำรและศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร และ

เลือกลงทุนในนิติบุคคลผูอ้อกตรำสำรท่ีไดว้ิเครำะหแ์ลว้ว่ำมีปัจจยัพ้ืนฐำนดี รวมทั้งติดตำมผลประกอบกำรและ

ฐำนะกำรเงินของนิติบุคคลผูอ้อกตรำสำรอยำ่งสม ำ่เสมอ

• ความเสีย่งดา้นคู่คา้หรอืคู่สญัญา (Counterparty Risk) หมำยถึงโอกำสท่ีคู่คำ้หรือคู่สญัญำไม่สำมำรถช ำระรำคำ

หรือไม่ส่งมอบตรำสำร หรือไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรประเมินและ

คดัเลือกคู่คำ้หรือคู่สญัญำท่ีมีคุณภำพและมีควำมมัน่คง โดยจะท ำกำรซ้ือขำยกบัคู่คำ้หรือคู่สญัญำท่ีไดค้ดัเลือกไว ้

เท่ำน้ัน
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• ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Foreign Investment Risk) และควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ มีควำมเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน ดงัน้ี

• 1. ควำมเส่ียงของประเทศท่ีลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (Country Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีภำวะทำงกำรเมือง 

เศรษฐกิจ หรือกฎหมำยของประเทศท่ีผูล้งทุนน ำเงินไปลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเกิดกำรเปล่ี ยนแปลงควำม

เส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ

2. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีอตัรำแลกเปล่ียนของสกุลเงินในประเทศท่ี

ไปลงทุนเม่ือเปรียบเทียบกบัสกุลเงินหลกัของผูล้งทุนเกิดกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำร

ไดโ้ดยกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยสกุลเงิน หรือกำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว

3. ควำมเส่ียงดำ้นช ำระรำคำ (Settlement Risk) หมำยถึง โอกำสท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระรำคำหรือส่งมอบตรำ

สำรใหคู้่คำ้หรือคู่สญัญำไดต้ำมก ำหนด ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยกำรโอนเงินเพื่อช ำระรำคำ

ไปยงัผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศอยำ่งน้อย 1 วนัท ำกำรก่อนวนัช ำระรำคำ และคดัเลือกผูร้ับฝำกทรพัยสิ์นท่ีมี

คุณภำพเพื่อดูแลเร่ืองดงักล่ำว

4. ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขนำดของบริษัทท่ีกองทุนต่ำงประเทศไปลงทุน (Capitalization Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีจะ

เกิดขึ้ นหำกมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนำดกลำงหรือขนำดเล็ก (Small toMid-Capitalization

Companies) ซ่ึงหลักทรัพยข์องบริษัทประเภทน้ีโดยทัว่ไปจะมีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพยข์อง

บริษัทขนำดใหญ่ (Large-Cap Companies) และบริษัทขนำดกลำงหรือขนำดเล็กอำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ อัน

เน่ืองมำจำกควำมจ ำกัดทำงดำ้นสำยผลิตภัณฑ์ (Product Lines) ตลำดและแหล่งเงินทุน เป็นตน้ ควำมเส่ียง

ดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดย กำรพิจำรณำตรวจสอบขอัมูลเก่ียวกับนโยบำยกำรลงทุนและรำยละเอียด

ดงักล่ำวอยำ่งถ่ีถว้นและสม ำ่เสมอ และอำจตรวจสอบจำกแหล่งอ่ืน เชน่ รำยงำนวิจยั บทวิเครำะห ์เป็นตน้

5. ควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของภูมิภำคท่ีกองทุนลงทุน (Political, Economic, and

Regional Risk): หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัอำจมีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคม สภำวะตลำด 

สภำพคล่อง อตัรำแลกเปล่ียน และกำรช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัประเทศน้ันๆ ท่ีกองทุนหลกัไดล้งทุนไว ้

และในกรณีกำรลงทุนในตรำสำรของตลำดท่ีเกิดใหม่ (Emerging Market) ซ่ึงอำจมีขอ้ก ำหนดหรือขอ้บงัคับทำง

กฎหมำยในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ       

ทั้งน้ี ควำมเส่ียงท่ีตลำดเกิดใหม่ทัว่ไปประสบ ไดแ้ก่ อตัรำเงินเฟ้อและอตัรำดอกเบ้ียท่ีค่อนขำ้งสูง สดัสวนหน้ี

ต่ำงประเทศท่ีสูง หรือควำมไม่ แน่นอนทำงกำรเมืองและสงัคม เป็นตน้ ควำมเสี่ยงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรได้

โดย กำรพิจำรณำตรวจสอบขอัมลูเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวอยำ่งละเอียดและสม ำ่เสมอ และอำจตรวจสอบปัจจยัอ่ืน เช่น 

นโยบำยอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อพิจำรณำ ควำมเป็นไปไดข้องควำมผันผวนในค่ำเงิน สถำนะกำรใชเ้งินสดในระบบ

เศรษฐกิจ วงจรของสินคำ้โภคภณัฑโ์ลก รวมถึงปัจจยัรองอ่ืนๆ เชน่ ควำมคุม้ครองจำกกำรแทรกแซงโดยรฐับำล เป็น

ตน้                      

6. ควำมเส่ียงท่ีรำคำ ETF ในตลำดหลกัทรพัยข์องกองทุนต่ำงประเทศอำจมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุน

กองทุนต่ำงประเทศ (NAV) ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดย พิจำรณำคดัเลือกกองทุนท่ี มีรำคำใน

ตลำดหลกัทรพัยข์องกองทุนต่ำงประเทศมีส่วนต่ำงต่ำงจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนกองทุนต่ำงประเทศ ไม่มำกเกินไป

อยำ่งมีนัยส ำคญั
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7. ดำ้นรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (Underlying Security Risk) ท่ีเกิดจำกกำรลงทุนใน ETF หมำยถึงควำมเส่ียงท่ีเกิด

จำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงท่ีอำจส่งผลใหผ้ลตอบแทนของ ETF เปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดงักล่ำว

สำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกกองทุนท่ีมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรใหก้ำรปล่ียนแปลงของรำคำ

หลกัทรพัยอ์ำ้งอิงสะทอ้นผลตอบแทนของ ETF ท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  และด ำเนินกำรติดตำมและ

วิเครำะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัรำคำของตรำสำรอยำ่งสม ำ่เสมอ

8. ด้ำนควำมผันผวนของผลตอบแทน (Tracking Error Risk) หมำยถึงควำมเส่ียงท่ี ETF อำจไม่สำมำรถให้

ผลตอบแทนไดเ้ท่ำกบักำรเคล่ือนไหวของผลตอบแทนของดชันีอำ้งอิง ซ่ึงอำจเกิดจำกเหตุจ ำเป็นหรือสภำวะตลำดไม่

เอ้ืออ ำนวย ท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงส่วนต่ำงดงักล่ำว

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกกองทุนโดยตรวจสอบค่ำ Tracking Error ใหอ้ยู่

ภำยใตเ้กณฑท่ี์บริษัทจดักำรก ำหนด และมีกำรทบทวนค่ำ Tracking Error โดยสม ำ่เสมอ

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศท่ีมีนโยบำยในกำรใชส้ัญญำซ้ือขำยล่ว งหน้ำ 

หมำยถึงควำมเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่ำงประเทศมีกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำและอำจก่อใหเ้กิดผล

ขำดทุนของเงินลงทุน หรือท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนมีควำมเบ่ียงเบนจำกนโยบำยท่ีวำงไว

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกกองทุนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำในหนังสือชี้ ชวนใหอ้ยู่ในเกณฑ์และสำระท่ีกองทุนรวมอ่ืนๆ ใชก้ันอยู่ทัว่ไปและมีควำมเหมำะสมกับกำร

ลงทุน รวมถึงมีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงขอ้ควำมในหนังสือช้ีชวนอยำ่งสม ำ่เสมอ 

• ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ควำมเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนกรณีท่ีลงทุนในสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหนำ้ มีดงัน้ี

1. กำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงอำจท ำใหก้องทุนเสียโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึ้ น

หำกรำคำของตวัแปรท่ีอำ้งอิงของสญัญำดงักล่ำวเปล่ียนแปลงในทำงตรงกนัขำ้มจำกท่ีไดค้ำดกำรณไ์ว ้

2. สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำอำจมีรำคำหรือมูลค่ำผันผวนมำกกว่ำหลกัทรพัยพ้ื์นฐำน (Underlying Assets) ท ำให้

มลูค่ำของกองทุนมีควำมผนัผวนสูง

ควำมเส่ียงดังกล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อวิเครำะหแ์ละบริหำรควำมเส่ียง 

รวมทั้งก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของกองทุน

• ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) ควำมเส่ียงท่ี

เพิ่มข้ึนกรณีท่ีลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง ดงัน้ี

1. ควำมเส่ียงจำกรำคำหรือมูลค่ำของตัวแปรอำ้งอิงเปล่ียนแปลงในทำงตรงกันขำ้มจำกท่ีไดค้ำดกำรณ์ไ ว ้ท ำให้

กองทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนหรือเสียโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีไม่สำมำรถเปล่ียนมือได ้ท ำใหไ้ม่สำมำรถขำยตรำสำรหรือตอ้งไ ถ่ถอนตรำ

สำรก่อนครบอำยุสญัญำในรำคำหรือมลูค่ำท่ีต ำ่กวำ่เงินลงทุน 

ควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถบริหำรจดักำรไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อวิเครำะหแ์ละบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้ง

ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนและอำยุของตรำสำรใหเ้หมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรลงทุนของกองทุน
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