- ราง -

ขอมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลั
หลวงธนสารพลัส 18/18
Bualuang Thanasarn Plus 18/18
(BP18/18)
18/18)
กองทุนรวมตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนีใ้ นชวงเวลาประมาณ
ได และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ อก
งเวลาประมาณ 1 ปได
ดังนั้น หากมีปจจัยลบทีส่ ง ผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูล งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
ใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
ศษ?
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอืน่ ๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม
การฝากเงิน
รวมไมใชการฝากเงิ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร?
•

•

นโยบายการลงทุน :
กองทุนลงทุนในตราสารแหงหนี้ตางประเทศ และหรือเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ
Investment grade
กลยุทธในการบริหารกองทุน :
กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold
fund)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
ใคร?
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแหงหนี้ตางประเทศ โดยเลือก
ลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการใหผลตอบแทนที่ดี

กองทุนรวมนีไม
้ไมเหมาะกับใคร
•

ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ นนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

•

ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 1 ป

ทําอยางไรหากยั
างไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
•

อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการ

•

อยาลงทุน หากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
ศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
•

กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดวย

•

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมได
รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด

•

ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

•

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

•

กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.bblam.co.th

•

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมี
ความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต
เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ
เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการ
อื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ

BP18/18 | 3

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสีย่ งของกองทุนรวม

หมายเหตุ
หมายเหตุ

กองทุนมี net exposure ในตราสารหนี้หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ NAV

ปจจัยความเสีย่ งที่สาํ คัญ
•

ความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญของกองทุนรวมตาม International Credit Rating
AAA

AA, A

BBB

ต่ํากวา BBB

unrated

ต่ํา
•

สูง

ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (Portfolio duration)
ต่ํากวา 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ป

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

ต่ํา

สูง

คาความผันผวนของผลการดําเนินงานกองทุนรวม (Standard deviation : SD) ตอป
< 5%

5 - 10 %

10 - 15 %

15 - 25 %

> 25%

ต่ํา
•

สูง

ความเสีย่ งจากการกระจุ
งจากการกระจุกตัวลงทุนในผู
ในผูอ อกตราสารรายใดรายหนึ
อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสารรวม (Issuer Concentration)
< 10%

10 - 20 %

20 - 50 %

50 - 80 %

> 80%

ต่ํา
•

สูง

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Exchange Rate Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ํา

Click ดูคําอธิบายปจจัยความเสี่ยง

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน
สูง
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คณ
ุ จะไดรับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของมู
องมูลคาจดทะเบียน)
น)
สูงสุดไมเกิน 1.07
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

1.00
0.80
0.60

สูงสุดไมเกิน 0.5350
สูงสุดไมเกิน 0.4494

0.40
0.20

สูงสุดไมเกิน 0.0535 สูงสุดไมเกิน 0.0321

0.00
การจ ัดการ

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

้ า่ ยอืน
ค่าใชจ


้ า่ ย
รวมค่าใชจ

หมายเหตุ : - คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายปรวมคาธรรมเนียมรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ อื หนวยลงทุ
ยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

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

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

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได
ไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
งานในอนาคต*
1. ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนของพั
ราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีอายุคงที่ Zero Rate Return (ZRR) อายุ 1 ป ณ
วันที่ลงทุน ในสัดสวนประมาณรอยละ 15 และอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารสําหรับระยะเวลา 1
ป สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ* ปรับดวยตนทุนการปองกัน ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน บวกดวย
คาเฉลี่ยของ
ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ป ** ในชวง
ระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทน ณ วันที่ลงทุน ในสัดสวนประมาณรอยละ 85
* อัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารสําหรับระยะเวลา 1 ป สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ คือ SIBOR
** Credit Spread ในที่นี้ หมายถึง สวนตางของผลตอบแทนของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ป ที่อยู
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แสดงโดย Bloomberg กับอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวางธนาคารสําหรับระยะเวลา 1 ป สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ตามที่ปรากฏในแตละวัน

2. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ -
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ขอมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูด แู ลผลประโยชน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ
ของโครงการ
ซือ้ และขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ประมาณ 1 ป แตไมต่ํากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน
7,000 ลานบาท
การซือหน
้อหนวย (IPO)
(IPO)
 วันทําการซื้อ
: 13 – 19 มิถุนายน 2561
» บริษัทจัดการ/
: เวลา 8.30 – 15.30 น.
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
» Bualuang iBanking/
: เวลา 8.30 – 16.00 น.
Bualuang mBanking
 มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
: 10,000 บาท
 มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป
: ไมกําหนด
*กองทุนนีเ้ สนอขายครัง้ เดียวในชวงเสนอขายครัง้ แรก (IPO) เทานัน้ *
การขายคืนหนวยลงทุน (อัตโนมัติ)
 วันทําการขายคืน
: ภายในวันทําการกอนครบกําหนด
อายุโครงการ
 มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
: ไมกําหนด
 ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไมกําหนด
 ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่
 ประกาศปดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการ
 บัวหลวงโฟน โทร. 1333
 บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th
 NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
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รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน

ผูสนับสนุนการขายหรื
การขายหรือรับซือ้ คืน

ติดต
ดตอสอบถาม/
สอบถาม/
รับหนังสือชีช้ วน/
วน/
รองเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน

ชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
นาง อติกานต พานิชเกษม
21 มิถุนายน 2561
น.ส. ปริยนุช คลองคํานวณการ
21 มิถุนายน 2561
น.ส. ชนิกานต ลีลาธรรมรัตน
21 มิถุนายน 2561
น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ
21 มิถุนายน 2561
นาย พิชญ ฉัตรพลรักษ
21 มิถุนายน 2561
น.ส. ศิรารัตน อรุณจิตต
21 มิถุนายน 2561
น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ
21 มิถุนายน 2561
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ โทร. 0-2777-8999
 บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488
Website : www.bblam.co.th
E-mail : crm@bblam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bblam.co.th

•

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

•

ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต

•

การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต.
ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ตารางประมาณการอั
ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน
ประเภททรัพยสนิ ทีก่ องทุนจะลงทุน(1)

อันดับความนาเชือ่ ถือ
ตราสารหรือผูอ อกตราสาร(5)
National
Rating

International
Rating

ตราสารหนี้ภาครัฐ(2)
เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เปนการลงทุนในตางประเทศ
หรือมีความเสีย่ งในตางประเทศ(1)
- เงินฝาก First Abu Dhabi Bank - UAE
- เงินฝาก Union National Bank - UAE
- เงินฝาก Bank of China – China
- เงินฝาก China Construction Bank – China
- เงินฝาก Agricultural Bank of China – China
- ตราสารหนี้ China Development Bank – China
- ตราสารหนี้ Industrial and Commercial Bank of China – China
- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar – Qatar
- ตราสารหนี้ Al Khaliji Commercial Bank - Qatar
- ตราสารหนี้ Bank of East Asia – Hong Kong
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เปนการลงทุนในประเทศ (1)
- ตราสารหนี้ Asia Sermkij Leasing
เงินฝาก(3)
รวม

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ตอป(2)

สัดสวน
การลงทุน
โดย
ประมาณ(1)

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ทีก่ องทุนจะ
ไดรบั ตอป(1)

1.5400%

1.00%

0.02%

-

Moody's : ST Aa3
Fitch : ST F1
Fitch : ST F1
Fitch : ST F1
Fitch : ST F1
Fitch : A+
Fitch : ST F1
Fitch : ST F1
Moody's : ST P-2
S&P’s : ST A-1

1.4000%
1.6000%
1.7500%
1.7000%
1.7700%
1.6500%
1.6500%
2.0000%
2.0000%
1.6700%

5.00%
9.00%
15.00%
8.00%
15.00%
8.00%
8.00%
10.00%
8.00%
2.00%

0.07%
0.14%
0.26%
0.14%
0.27%
0.13%
0.13%
0.20%
0.16%
0.03%

TRIS : BBB+

-

2.0500%

10.00%

0.21%

0.3750%

1.00%

0.00%

100.00%

1.76%

ประมาณการคาใชจาย(4)

0.26%

ประมาณการผลตอบแทนทีผ่ ถู อื หนวยลงทุนจะไดรบั โดยเฉลีย่ (ตอป)

1.50
1.50%
50%

ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ

1 ป

(1)

บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดําเนินการภายใตสถานการณที่จําเปนและสมควร
เพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินทีล่ งทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตนได เชน เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เปนการลงทุนในตางประเทศหรือมีความเสี่ยงในตางประเทศ
ของ ICBC Asia/ BOC (HK)/ ADCB/ Kexim/ MUSI เงินฝาก หรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KK ตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่เปนการลงทุนในประเทศของ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT เปนตน หรือตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศที่เปนการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่
อยูภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว
(2)
แหลงที่มาของขอมูล จาก Quotation ของผูออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
(3)
เงินฝากออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
(4)
คาใชจายที่กองทุนเรียกเก็บ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมเกินจากที่ระบุไวในโครงการ
(5)
ขอมูลที่มีการเผยแพรลาสุด ซึ่งระหวางการเสนอขายอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
BP18/18 | 9

คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (Credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาและฐานะทางการเงินของผูออกตราสาร ทั้งนี้ Credit rating ของหุนกูมีความหมายโดยยอ
ดังตอไปนี้
Fitch
LT

TRIS
ST

AAA (tha)
AA+ (tha)
AA (tha)
AA- (tha)
A+ (tha)
A (tha)
A- (tha)
BBB+ (tha)
BBB (tha)
BBB- (tha)

LT

Moody’s
ST

LT

AAA
F1+

F1
F2
F3

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

คําอธิบาย
ST
อันดับเครดิตสูงที่สดุ แสดงถึงระดับความเสีย่ งจากการ
ลงทุนทีต่ า่ํ ที่สดุ มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินตน
และดอกเบีย้ ตามกําหนดเวลา

Aaa
T1+

T1
T2
T3

Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อันดับเครดิตรองลงมา และถือวามีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนทีต่ า่ํ มาก ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
P-1
ความเสีย่ งอยูในระดับต่ํา
P-2

ระดับความเสีย่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใน
P-3 ระดับปานกลาง

หมายเหตุ
- อันดับความนาเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ
ความนาเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความนาเชื่อถือของ Fitch จะใช (tha) ตอทายเพื่อแสดงวาเปนอันดับเครดิตที่ใชในประเทศไทย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ผวนของราคาหน
ราคาหนวยลงทุน (Market Risk)
Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคา
ตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่
ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ําลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (Portfolio
duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี Portfolio duration ต่ํากวา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน
แต ขายทํากํ าไรในชวงที่บาทแข็ ง กองทุนรวมจะไดเงิ นบาทกลั บมาน อยลง ในทางกลั บกั นหากกองทุ นรวมลงทุ น
ในช วงที่ บาทแข็ งและขายทํ ากํ าไรในช วงที่ บาทอ อน ก็ อาจได ผลตอบแทนมากขึ้ นกว าเดิ มด วยเช นกั น ดั งนั้ น
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดโดย
ปองกันความเสี่ยงทั
งทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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