
 

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

      
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

[ชื่อกองทุนรวม]  

[ชื่อย่อกองทุนรวม] 
[ประเภทกองทุนรวม] 

 

หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

[ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม] 

[การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC ] 
  
  
  
  
  
  
  

LOGO 

คุณกำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่งทนุ 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

แบบ 123-1 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 
รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

กองทนุรวมที่มีความเสีย่งสูงหรือซับซอ้น 
ข้อมูล ณ วันที่ (วัน เดือน ปี) 

เอกสารท้ายประกาศ 
แนบทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 88/2558  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 50/2563 (ฉบบัท่ี 14) 
 

[คำเตือนใต้ชื่อ]  

  
  
  
  
  

http://www.thai-cac.com/th
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกบัใคร 

 

 

 

 

 

 

  

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้พีอ 

คุณกำลงัจะลงทุนอะไร? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณตอ้งระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

▪ คำเตือนที่สำคัญ 

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมไดท้ี่ www.___________ 

ต่ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เส่ียงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

ตัวอยา่ง 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

หมายเหต ุ: ................... 
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  ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 
 

 

 

 

 

 

 

 

  น้ำหนักการลงทนุตามอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ ......... ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website…………… 

% NAV 

% NAV 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
credit rating ตาม            

national rating scale 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
credit rating ตาม            

international rating scale 

ตราสารหนี้ในประเทศ 

 
 

% NAV 
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หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 
 
 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกอ่นการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
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 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื [  ] % 

4.  ความผนัผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ [  ] % ต่อป ี

ผลการดำเนินงานในอดีต 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ 

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

 *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปจัจุบันไดท้ี่ www.___________ 

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลงัของกองทนุหลัก (ถ้าม)ี   
 *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.___________ 

5.   ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดชันีชี้วัด (Tracking Error : TE)  
     (ถ้ามี)  คือ [  ] % ต่อป ี

ผลการดำเนินงาน  

 

1.  ดัชนีชี้วัด คือ 
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ข้อมลูอื่น ๆ 

[  ]  
ธนาคาร [  ]  
[วัน/เดือน/ปี]  
[อายุโครงการ]  
 

วันทำการซื้อ      : [  ] 
มูลค่าขัน้ต่ำของการซื้อครั้งแรก : [  ] บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : [  ] บาท 

วันทำการขายคืน  : [  ] 
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน  : [  ] บาท 

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ   : [  ] บาท 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคนื : [  ] วันทำการ 

คุณสามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์ินรายวันได้ที่ [  ]  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม [  ] 
ที่อยู่ [  ] 
โทรศัพท์ : [  ] 
website : [  ]                         email : [  ] 
  
  
  
  
  
  

  

[ ชื่อผู้จัดการกองทุน, วันที่เริม่บริหารกองทุนนี้ ] 

▪ การลงทนุในหนว่ยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคนืเต็มจำนวน 

▪ ได้รบัอนมุัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกบัดแูลของสำนกังาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี้มิได้เปน็การแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. 

ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที ่[      ]  
แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดำเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักลา่วถูกต้อง 
ไม่เปน็เท็จ และไม่ทำให้ผู้อืน่สำคญัผิด 

 ธนาคาร [  ] 
 บริษัทหลักทรัพย์ [  ] 
 

  
  
  
  
  
  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผูดู้แลผลประโยชน ์
วันที่จดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ผูส้นับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ได้ที่ [  ]  
                                    
  
  
  
  
  
 ซ๗ 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

[     % ]  อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 
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ข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนนี้ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่คัดลอกข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม      
โดยหากมีการใช้ศัพท์เทคนิคควรมีคำอธิบายประกอบเพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจ  ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอ factsheet           
ให้อยู่ในรูปแบบ interactive ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น application หรือ web link ที่ผู้ลงทุนสามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่ประสงค์ท่ีจะพัฒนา factsheet ให้เป็นรูปแบบ interactive สามารถจัดทำ           
ในรูปแบบ non – interactive ได ้

 
 
ให้เปิดเผยนโยบายการลงทุน กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน ดังต่อไปนี้ 

 

1.1 นโยบายการลงทุน  
ให้เปิดเผยว่ากองทุนรวมนี้มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใด เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า เป็นต้น และกองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนในประเทศ หรือต่างประเทศอย่างไร หรือเน้นลงทุน 
ในทรัพย์สินกลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ตราสาร non-investment grade/unrated                
ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region : GMS)  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ให้เปิดเผยรายละเอียดนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมในกรณีดังต่อไปนี้ 

▪  กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ : ให้บอกว่าลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ หรือเอกชน  
▪  กองทุนรวมมีการเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์การทำสัญญา เช่น                          

เพ่ือการลดความเสี่ยง เพ่ือการลงทุนโดยผลตอบแทนของกองทุนรวมอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงใด 
เป็นต้น  

▪ กองทุนรวมที่มี net exposure1 ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใด 
กองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (“NAV”) : ให้เปิดเผยข้อมูลนโยบาย 
การลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศพร้อมแสดงข้อมูลเพิ่มเติม  

           ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (“feeder fund”)  ให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

รูปแบบการนำเสนอ factsheet สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive จัดให้มี link ที่ผู้ลงทุนสามารถ click แสดงข้อมูลกองทุนหลักได้  

2. non - interactive แสดงแหล่งที่มาข้อมูลกองทุนหลัก เช่น ระบุที่อยู่เว็บไซต์ 

 
1 ฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure)  หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพยส์ินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผา่นการลงทุนในตราสาร 
   หรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลทีต่้องเปดิเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมลูสำคัญ 

1. คุณกำลังจะลงทุนอะไร?  
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▪ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV : ให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีลักษณะความเสี่ยงและมีการจ่าย
ผลตอบแทนอย่างไร 

▪ กองทุนรวมตลาดเงิน : กรณีที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่ง
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เปิดเผยวงเงินสูงสุดที่บริษัทจัดการจะยินยอมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืน 
หน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวม 

▪ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (“หน่วย private equity”) :  
ต้องเปิดเผยฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum exposure limit) ของการลงทุนในหน่วย private equity นั้น  
ถ้ามีการลงทุนในหน่วย private equity ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีเง่ือนไขข้อตกลง 
จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน (minimum commitment) และ/หรือระยะเวลาที่ต้องลงทุน (lock-up period)  
ก็ต้องเปิดเผยเงื่อนไขดังกล่าวด้วย 
 

1.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน  
    ให้เปิดเผยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน เช่น มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด 
(passive management / index tracking) หรือสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)  
    ทั้งนี้ หากเป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวมทีแ่ตกต่างจากกองทุนรวมประเภทเดียวกัน 
เช่น กองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (absolute 
return fund) กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตาม
เป้าหมายที่กำหนด (“trigger fund”) เป็นต้น ให้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารกองทุนรวมเพ่ือให้บรรลุ 
ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้เพ่ิมเติมด้วย 
 

1.3 กรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน 2    
   เพ่ิมเติมข้อมูลที่ทำให้เข้าใจลักษณะของผลตอบแทนโดยให้อธิบายในลักษณะแผนภาพ (pay-off diagram)  
ระบุปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และแสดงข้อมูลว่ากองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวัง
อย่างไร 

 
 

ให้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่า นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร และไม่เหมาะกับใคร โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่าง 
ซึ่งสามารถปรับข้อความได้ตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญที่ไม่แตกต่าง ดังนี้ 

 
 

 
2 กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน หมายความว่า การจา่ยผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยวธิีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเง่ือนไขใด ๆ ซ่ึงผูถ้ือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจไดโ้ดยง่าย 

2. กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร ? 
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ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

1. กองทุนรวมตราสารหนี้  
   (daily fixed income) 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน        
ที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องใน 
การซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ 
ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืน
ภายในวันที่ T+… [ให้ใส่วันที่ 
จะได้รับเงิน]… 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน      
ในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา   
เงินต้นให้อยู่ครบ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะใน           
ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง 
และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ 
ไมถู่กจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับ         
กองทุนรวมตลาดเงิน 

2. กองทุนรวมตราสารหนี้  
   ประเภท buy-and-hold 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน                  
ที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน         
ในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา   
เงินต้นให้อยู่ครบ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เพ่ือรับเงินในช่วงเวลา X เดือน 

3. กองทุนรวมตลาดเงิน 
  (money market fund) 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน              
ที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่า 
กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุน 
    ที่มีความเสี่ยงต่ำ 

▪ ผู้ลงทนุที่คาดหวังผลตอบแทนสูง 
 

4. กองทุนรวมตราสารทุน ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน     
ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน  
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น  
หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน 
และทำให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึง
ระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวทีด่ีกว่าการลงทุนใน 
ตราสารหนี้ทั่วไป 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน        
ในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา 
เงินต้นให้อยู่ครบ 
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ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

5. กองทุนรวมหมวด 
   อุตสาหกรรม เช่น 
   Health Care เป็นต้น 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของ
ราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน  
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลง
จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้
ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึง
ระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน 
ในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน 
ในตราสารหนี้ทั่วไป 

▪ ผู้ลงทุนทีต้่องการกระจายการลงทุน
ไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน   
ในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา 
เงินต้นให้อยู่ครบ 

6. กองทุนรวมตราสารทุน/ผสม 
ที่เป็น trigger fund 

▪ ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
เป้าหมายไม่ใช่การรับประกัน
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ         
ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้              
ในช่วงเวลา X เดือน 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของ
ราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะ
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน              
ในการลงทุนระยะสั้นจากการจับ
จังหวะตลาด (market timing) 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เพ่ือรับเงินในช่วงเวลา X เดือน 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน  
ในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษา      
เงินต้นให้อยู่ครบ 

7. กองทุนรวมทองคำ ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน 
ของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะปรับตัว        
เพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่า        
มูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สิน
ทางเลือกเพ่ือกระจายการลงทุน         
ในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจาก
การลงทุนในทองคำ 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน      
ในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา          
เงินต้นให้อยู่ครบ 
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ให้เปิดเผยคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยง            
ของกองทุนรวม (risk spectrum) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด            
อย่างน้อยดังนี้ 

 

3.1 คำเตือนที่สำคัญ (ถ้ามี)  
  ให้ระบุคำเตือนเฉพาะที่สำคัญที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้   

▪ กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการลดความเสี่ยง หรือมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง : ให้มีข้อมูลที่เตือนว่า
กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ 
น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

▪ กรณีกองทุนรวม หรือกองทุนหลักของกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทน 
ตามความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทรัพย์สินดังกล่าว 
เป็นสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปร : ให้แสดงคำเตือนว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญา          
ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือ             
ตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เทา่กับ     
การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น 

▪ กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ (daily fixed income) : ให้แสดงคำเตือนดังต่อไปนี้ 
    1. กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมตลาดเงิน  ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน   

2. กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้
ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม 

▪  กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ 
Basel III (“ตราสาร Basel III”) เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV : ให้แสดงคำเตือนว่า ตราสาร Basel III มีเงื่อนไข 
ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป เช่น ตราสารอาจถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือ
ถูกปลดหนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น  

▪ กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถ 
  ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมกันเกินกว่า            
ร้อยละ 20 ของ NAV : ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated  
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

▪ กรณีกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน : ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์    
การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจกอ่นลงทุน 

3. คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ?  
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▪ กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน : ให้แสดง        
คำเตือนว่ากองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจ
ก่อนลงทนุ 

▪ กรณีกองทุนรวมมีประกัน : ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมีการประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทน 
คิดเป็นร้อยละเท่าใด และผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนจนครบระยะเวลาการประกันที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนจึงจะได้รับ
ชำระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกันและตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกัน 

▪ กรณีกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น : ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียก 
ประเภทกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพ่ือให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุนรวมดังกล่าว
มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด 

▪ กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการออมตาม
ประกาศลงทุน: ให้แสดงคำเตือนว่า ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศลงทุนด้วย 

▪ กรณีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม : ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุน 
เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มี        
การกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม   

▪ กรณีกองทุนรวมทองคำที่มีการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง และทองคำแท่งดังกล่าวมิได้มีการทำ 
ประกันภัยไว้หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน : ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมอาจได้รับความเสียหาย 
ในกรณีที่ทองคำแท่งท่ีลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย เนื่องจากไม่มีการทำประกันภัยไว้          
หรือมีการทำประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน 

▪   กรณีกองทุนรวม trigger fund : ให้แสดงคำเตือนวา่ การกำหนดเปา้หมาย Z บาทต่อหน่วยไม่ใช่ 
การรับประกันผลตอบแทน Y เดือนแรกห้ามขาย  

▪   กรณีกองทุนรวมตลาดเงิน : ให้แสดงคำเตือนว่า แม้ว่ากองทนุรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สิน 
ที่มคีวามเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้  

▪   กรณีที่กองทุนรวมมีเงื่อนไชการใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการมีความเชื่อ 
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม : ให้แสดงคำเตือนว่า ในกรณีท่ีมี
แนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ 
หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้  
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▪   กรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด : ให้แสดง 
คำเตือนว่า กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด  ดังนั้น หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดต้ามช่องทางทีบ่ริษัทจัดการจัดไว้ 

▪   กรณีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในหน่วย private equity เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV : 
 ให้แสดงคำเตือนว่า กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหน่วย private equity ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว 
(ถือครอง 5 -10 ปีขึ้นไป) 

ทั้งนี้ หากบรษิัทจัดการมีคำเตือนอื่น ๆ ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนทราบเพ่ิมเติม บริษัทจัดการสามารถ link ข้อมูล 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนไปศึกษาเพ่ิมเติมในหนังสือชีช้วนได้ (กรณรีูปแบบ interactive) หรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลคำเตือนอ่ืน ๆ  
(กรณีรูปแบบ non - interactive) 
 

3.2 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม ( risk spectrum )  
      แสดงรูปภาพตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยให้หัวลูกศรชี้ไปยังแถบความเสี่ยงของกองทุนรวม         
โดยแบง่ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 8 ดังนี้ 
 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมมีความหมาย ดังนี้

 แผนภาพแสดงตำแหนง่ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 

4 5 6 

เสีย่งต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

ตัวอยา่ง 

โอกาสขาดทุนเงนิตน้ 
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Risk profile 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงต่ำ 1 กองทุนรวมตลาดเงิน         
ที่ลงทุนเฉพาะใน

ประเทศ 

มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสาร
เทยีบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือทรัพย์สินอ่ืน  
หรือการหาดอกผลอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมี
กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคนื 
หรอืมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio 
duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ 

 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV  โดยลงทนุเฉพาะ 
ในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือ 
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลอื่นตามท่ีสำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคนืหรือมีอายุ
สัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรอืเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration 
ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ 

 

3 กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล 

มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก                
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี้ - มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV 
- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุน                   
ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน   
ร้อยละ 20 ของ NAV  
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Risk profile 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมตราสารหนี้ - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนใน     
ตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 

กองทุนรวมผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองทนุรวมผสมซึ่งมีการกระจายการลงทุน 
ในทรัพย์สินต่าง ๆ และส่งผลให้มี net exposure  
ทัง้ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก3 
 

ทัง้นี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน 
การลงทุนในตราสารทุน หรือทรัพย์สินทางเลือก  
ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบาย 
ที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุน 
ในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยง 
ไปทีก่องทุนรวมตราสารทุน หรือจะเน้นลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปที่
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และหากกองทุนรวม
ปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมี
นัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงขอ้มูลระดับ 
ความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วย 
โดยไม่ชักช้า 

 
3 ทรัพย์สินทางเลือก เช่น เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดบิ / หนว่ย private equity เป็นต้น   
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Risk profile 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงสูง 
 

6 กองทนุรวมตราสารหนี้ 
 

 

- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มนีโยบายการลงทุนใน 
ตราสาร non-investment grade/unrated  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 

กองทุนรวมผสม - กองทุนรวมผสมที่เนน้การลงทุนในตราสารทุน  
โดยมี net exposure ในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV 

- กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สิน
ทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อย
ละ 80 ของ NAV 

กองทุนรวมตราสารทุน - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชีไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว - กองทนุ LTF ทีมี่ net exposure ในตราสารทุน     
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

เสี่ยงสูง 
 

7 กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน     
ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย      
รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสูงมาก 
 

8 กองทุนรวมที่มี 
การลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก 

มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / 
infrastructure fund / property fund / private 
equity ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น 
โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV  

กองทุนรวมผสม 

 

มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกโดยเฉลี่ย 
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
ทั้งนี ้กรณีเปน็กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน 
ใน structured note บลจ. จะต้องพิจารณาตำแหน่ง  
ของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวม       
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ตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพยส์ินทางเลือก
ขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น    

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ   
แสดงปัจจยัความเสี่ยงที่สำคัญในรูปแบบมิติความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยเรียงลำดับ

ตามโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 

มิติความเส่ียง คำอธิบาย / รูปภาพ 
โดยใหแ้รเงาตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม  

ก. ความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
(credit risk) 

พิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทนุ 
เกินกว่า20% ของ NAV โดยแบ่งแยกระหว่างตราสารที่ใช้ national credit 
rating scale และตราสารที่ใช้ international credit rating scale  
ทัง้นี้ หากกองทุนรวมใดมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่ม ีcredit 
rating หลายระดับ กองทุนรวมสามารถแรเงา credit rating มากกว่า  
1 ช่องได้ 

 

credit rating ตาม   

national credit rating  

 
credit rating ตาม   

international credit rating  

อันดับความน่าเชือ่ถือส่วนใหญ่ของกองทุน 
 
 

Gov.bond/AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB  unrated 
 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน 
 

AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB  unrated 
 

หมายเหตุ: แรเงากรณีทีก่องทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนั้นเกินกว่า 20%  
ของ NAV 

ข. ความเส่ียงจากความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
(market risk) 

โดยแบ่งเป็นกรณีกองทุนรวมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 

อายุเฉลี่ยของ 
ทรัพย์สินที่ลงทุน 

พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  (portfolio 
duration) 
 

  

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป ี 1 ปี ถึง 3 ป ี 3 ปี ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี

ต่ำ สูง 

ต่ำ สูง 

ต่ำ สูง 
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มิติความเส่ียง คำอธิบาย / รูปภาพ 
โดยใหแ้รเงาตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม  

   - กรณีกองทุนรวมทัว่ไป 
 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (standard 
deviation : SD) ต่อปีจากการคำนวณยอ้นหลัง 5 ปี 
 

< 5% 5 -10% 10 – 15 % 15- 25% > 25%  
ค. ความเส่ียงจากการลงทุน
กระจุกตัว 
(high concentration risk) 

โดยแบ่งเปน็ความเสี่ยงแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง 
(high issuer concentration 
risk) 
 
 
 
 

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คูส่ัญญา หรอื 
บุคคลอ่ืนทีม่ีภาระผูกพันตามตราสารหรอืสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า            
10% ของ NAV รวมกัน 
ทัง้นี้ การลงทุนกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้ 
       1.  ตราสารหนี้ภาครฐัไทย  
       2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทนุได้ 
       3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสาร
ทีมี่การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

การลงทุนกระจุกตวั               
ในผู้ออกตราสารรวม 

 

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

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง 
(high sector concentration risk) 
 

การลงทุนกระจุกตวั               
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม 

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 
 

 
< 20% 20 - 50% 50 – 80 % > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรม.............. 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว 
ในประเทศใดประเทศหนึ่ง  
(high country concentration risk) 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 
20% ของ NAV รวมกัน  ทั้งนี้ ไมร่วมถึงการลงทุนในตราสารทีผู่้ออก 
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย 

ต่ำ สูง 

ต่ำ 

 

ต่ำ สูง 

สูง 
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มิติความเส่ียง คำอธิบาย / รูปภาพ 
โดยใหแ้รเงาตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม  

 

การลงทุนกระจุกตวั               
รายประเทศรวม 

 

< 20% 20 - 50% 50 – 80 % > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจกุตัวในประเทศ................ 

ง. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปล่ียน 
(exchange rate risk) 

 
 
 
 
การป้องกันความเสี่ยง fx 

พิจารณาจากนโยบายการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม 

การปอ้งกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้หมด/เกือบทั้งหมด หมายถึง การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ตลอดเวลาให้ บลจ. เปิดเผยสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงด้วย 

 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น ......% ของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

 
 

มิติความเสีย่ง/ 
ประเภทกองทุนรวม 

ตราสารหนี้ ตราสารทนุ ผสม 
ทรัพยส์ิน
ทางเลือก 

Credit Rating ✓ 
   

Portfolio Duration ✓ 
   

ความผันผวน SD ✓ ✓ ✓ ✓ 

กลุ่มหุน้ในประเทศท่ีลงทุน SML 
 

✓ 
  

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม ✓ ✓ ✓ ✓ 

การกระจุกตวัลงทนุใน 
หมวดอุตสาหกรรมรวม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

การกระจกุตัวลงทุนรายประเทศรวม ✓ ✓ ✓ ✓ 

exchange rate risk (ถ้าม)ี ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

    สรุปมิติความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละประเภทกองทุนรวม 

ต่ำ 

ต่ำ สูง 
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

สูง 
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3.4 คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความเสี่ยง 

โดยคำอธิบายสามารถจัดทำในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
▪ กรณีรปูแบบ interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังคำอธิบายมิติความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ 
▪ กรณีรูปแบบ non - interactive จัดให้มีคำอธิบายมิติความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ิมเติม โดยอาจระบุ           

ใน factsheet หรอืแสดงเปน็เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ factsheet ได ้
 

 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจาก            
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกูร้ะยะยาวมีความหมาย            
โดยย่อ ดังตอ่ไปนี้ 

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คำอธิบาย 

ระดับที ่
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีความเสีย่งตำ่ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถ
ชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามคีวามเสีย่งต่ำมากที่จะไม่
สามารถชำระหนีไ้ดต้ามกำหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งต่ำที่จะไมส่ามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางที่จะไมส่ามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 
ระดับทีต่ำ่กวา่ 
น่าลงทุน 

ตำ่กว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha) 

ตำ่กวา่ 
Baa 

ต่ำกว่า 
BBB 

ความเสีย่งสูงทีจ่ะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 
  

 

 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
    (1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งข้ึนกับปัจจัยภายนอก   
เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลง 
ในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสูงขึน้ด้วย  ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขาย          
ในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส           
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า   

    

ตัวอย่าง คำอธิบายความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ตัวอยา่ง คำอธิบายความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
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(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสี่ยงทีมู่ลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
จะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทนุรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

 

 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
 (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration 
Risk) เกิดจากกองทนุลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี 
ผลการดำเนินงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
 (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector 
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน  
ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานทีผ่ันผวนมากกว่า
กองทนุทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
 (3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ  
 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน 
แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน 
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน  ดังนั้น การป้องกัน  
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ 

▪ ป้องกันความเสี่ยงท้ังหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
▪ ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
▪ อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก 

อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทนุรวมในการพิจารณา 
ว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ตัวอย่าง คำอธิบายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk)  

ตัวอยา่ง คำอธิบายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุ (High Concentration Risk) 
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4.1 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  
      แสดงสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน เช่น ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้
ภาคเอกชน หุ้น sector หุ้นที่ลงทุน เป็นต้น มีสัดส่วนเทา่ไรต่อ NAV โดยแสดงในรูปแบบ pie chart  อย่างน้อยดังนี้ 
 

▪  กองทุนรวมตราสารหนี้ แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

▪ กองทุนรวมตราสารทุน แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  sector  industry ที่ลงทุน  ทั้งนี้  
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนหลายประเภททรัพย์สินหรือหลาย sector/ industry บริษัทจัดการอาจแสดงเฉพาะกลุ่มหลัก ๆ          
ส่วนกลุ่มย่อย ๆ ให้แสดงเป็นอ่ืน ๆ หรือหุ้น sector อ่ืน ๆ industry อ่ืน ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

▪ กองทุนรวมผสม แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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▪ กองทุนรวมหน่วยลงทุน แยกตามหน่วยลงทุนที่ลงทนุ  ทั้งนี้ กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหน่วยลงทุนย่อย ๆ 
ในหลายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจแสดงเฉพาะหน่วยลงทุนหลัก ๆ  ส่วนกองทุนย่อย ๆ  ให้แสดงรวมเป็นหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ  ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

▪ กองทุนรวมฟีดเดอร์/กองทุนรวมที่มี net exposure1 ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมใดกองทุนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน sector industry  
ที่กองทุนรวมหลักลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก   
▪ กรณีกองทนุรวมทั่วไป : ให้เปิดเผยชื่อทรพัย์สินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก และสัดส่วนของทรัพย์สินนั้น        

ต่อ NAV เช่น 
 
 
 
 
 
 

เงินฝากธนาคาร 4 %  Other  1 %  
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▪ กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ : ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ดังกล่าวเพ่ิมเติม 

ชื่อทรัพย์สิน credit rating % ของ NAV 

ตราสารหนี้ในประเทศ  
  

1. เงนิฝาก ธนาคาร ก. AA (TH) 20 

2. เงินฝาก ธนาคาร ข. AA (TH) 10 

3. ตราสารหนี้ภาคเอกชน บริษัท ค รุ่น…. BBB (TH) 10 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ  
  

4. ตราสารหนี้ภาคเอกชน บริษัท A รุ่น…. AAA 10 

5. เงินฝากธนาคาร B BBB 8 
 

4.3 น้ำหนักการลงทนุตามอันดับความน่าเชื่อถือ 
ใหก้องทุนรวมตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลน้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนรวมโดยแยก

ระหว่างตราสารหนี้ในประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 กองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศกองทนุรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 
ของ NAV : ให้เปิดเผยขอ้มูลการลงทนุของกองทุนรวมตา่งประเทศโดยสรปุเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปิดเผย
ไว้เป็นการทั่วไป 
 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
credit rating ตาม            

national rating scale 

ตราสารหนี้ในประเทศ 

 
 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
credit rating ตาม            

international rating scale 

% NAV 
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ให้ระบุข้อมลูค่าธรรมเนียมที่กำหนดตามโครงการโดยในกรณีท่ีเป็นการจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญชุดปรับปรุงทุกรอบระยะเวลาทุก 6 เดือนตามปีปฏิทินหรอืทุก 3 เดือนตามปีปฏิทินสำหรับกองทุนรวม 
ตลาดเงิน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ิมเติมด้วย  
ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสองรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว  

ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราทีเ่รยีกเก็บจริงให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว       
โดยไม่ชักช้า 

 

5.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ทั้งทีก่ำหนดในโครงการและ        

เรียกเก็บจริงในปัจจุบันโดยแสดงในรูป bar chart และให้แสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวม
ย้อนหลัง 3 ปีเพิ่มเติม เพ่ือให้ผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทราบด้วย 

รูปแบบการนำเสนอ factsheet สิ่งท่ีต้องจดัให้มี 

1. interactive จัดให้มี link ที่ผู้ลงทุนสามารถ click ไปยังข้อมูลค่าธรรมเนียมที ่      
เรียกเก็บจากกองทุนรวมยอ้นหลัง 3 ปีเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลได้ 

2. non - interactive แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้            
เช่น แสดงเป็น link ข้อมูลหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ค่าธรรมเนยีม  
 
  

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
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ทัง้นี้ กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยอิงกับผลการดำเนินงาน (performance based management 
fee) ให้แสดงอัตราที่เรียกเก็บและวิธีการที่เรียกเก็บด้วย 

 

5.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย  
ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยทั้งที่กำหนดในโครงการและเรียกเก็บจริงในปัจจุบัน            

โดยแสดงในรูปตาราง  ทั้งนี้ กรณีที่สามารถแสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบได้ให้จัดทำในรูปแบบ bar chart 
เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม อย่างน้อยดังนี้ 
 
 

 
 

ตวัอยา่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี 

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

ปี xxxx 
 

ปี xxxx ปัจจุบัน 
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- กรณีกองทุนรวมที่มีหลาย class : ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมของทุก class ด้วย 
 - กรณีกองทุนรวม trigger fund : ให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ          
โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการให้ชัดเจน       
มากยิ่งขึน้ เช่น 

▪  บริษทัจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X% ต่อปีของ NAV 
แม้ว่ากองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน  

▪  การจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบยีนกองทนุรวม             
โดยจะทยอยตัดเป็นคา่ใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน             
บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน 

▪  บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน X% ของมูลค่าขายก็ต่อเมื่อกองทุนรวม  
ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดอืน 
 - กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์/กองทุนรวมที่มี net exposure1 ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมใดกองทุนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV : ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีส่ำคัญของกองทนุหลักทีผู่้ลงทุนควรรู้ และมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนเพ่ิมเติมด้วย เช่น  
ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรวมน้ำมัน ค่าตอบแทนที่กองทุนไทยได้รับจากการลงทุนใน
กองทุนหลัก (rebate) โดยกรณี interactive อาจแสดง link ข้อมูลไปยังค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ลงทุนรับทราบขอ้มูลได้ 
 

 
 
 

ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ดัชนีชี้วัด (benchmark) ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบ         
ผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง          
แบบปักหมุดและความผันผวนของผลการดำเนินงาน ผลขาดทุนสูงสุดทีเ่กิดขึ้นจริง 5 ปี (maximum drawdown)       
ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ย      
ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) (ถ้ามี) ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ    
กองทุนหลัก (ถ้ามี) 

 

6.1  ดัชนีชี้วัด 
ให้แสดงดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ

นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
 

6. ผลการดำเนินงาน  
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6.2  ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน  
ให้แสดงผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี (หรือตั้งแต่

จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 10 ปี) โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม 
เพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.3  ผลขาดทุนสูงสุดทีเ่กิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)  
 ให้แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้ 
 

Drawdown(t)      =  มูลค่าหน่วยลงทนุ(t) – มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด* 
                     มูลคา่หนว่ยลงทนุสูงที่สุด* 

Maximum Drawdown     =  min (Drawdown(t))  
 
หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด คือ มูลค่าหนว่ยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t) 

ทัง้นี้ กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 

ตัวอยา่ง ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

%
 ต่

อป
ีขอ

ง N
AV

 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน  
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6.4  คา่ความผนัผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation : SD % ต่อปี)   
 ให้เปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน  ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม       

ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี ให้แสดงค่า SD ทีเ่กิดขึ้นจริงในชว่งเวลาต้ังแต่วันทีจ่ดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม 
(inception date) จนถึงวันที่รายงาน โดยมีวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน      
ว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  

ทั้งนี ้กรณีกองทนุรวม buy-and-hold บริษทัจัดการอาจไม่แสดงข้อมลูนี้ก็ได้ 
 

6.5 ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error)  
ให้กองทุนรวมที่มีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/index tracking เช่น กองทุนรวมดัชนี 

หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ เป็นต้น เปิดเผยค่า tracking error ยอ้นหลัง 1 ปี โดยมีวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ทั้งนี ้เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึน้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความหมายของ 
tracking error โดยคำอธิบายสามารถจัดทำในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

▪ กรณีรูปแบบ interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังคำอธิบายได้ 
▪  กรณีรูปแบบ non - interactive จัดให้มีคำอธิบายเพ่ิมเติมโดยอาจระบุใน factsheet หรอื แสดงเป็น

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ factsheet ได ้
 

 
tracking error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด 
มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีคา่ TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบี่ยงเบนออกไปจาก
ดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง 
แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สงู  ดังนั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทน
การลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 
 

6.6 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย  
 ให้เปิดเผยประเภทกองทุนรวมตามนิยาม AIMC เพ่ือให้คนขายสามารถอธิบายผลการดำเนินงาน และ      
ความเสี่ยงของกองทนุรวมเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกนัได้ 

ทั้งนี้ กรณีท่ีกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประเภทกองทุน ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ตัวอย่างคำอธิบาย (สามารถปรับคำอธิบายได้ตามความเหมาะสม) 



 

31 
 

 

รูปแบบการนำเสนอ  
factsheet 

สิ่งท่ีต้องจัดให้มี  

1. interactive ให้บอกกลุ่มประเภทกองทุนรวมและสามารถ link ข้อมูลไปยังผลการดำเนินงาน
ย้อนหลังและความผันผวนของผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมนั้น
ได้ โดยอาจเปิดเผยให้อยู่ในหน้าเดียวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. non - interactive ให้บอกกลุ่มประเภทกองทุนรวมและให้แสดงแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มประเภทกองทุนนั้นได้ เช่น แสดงเป็น link 
http://www.asset.com/ เป็นต้น 

 

6.7 ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของผลการดำเนินงาน  
ให้แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของผลการดำเนินงานนับจากวันรายงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี 5 ปี 10 ปี ล่าสุด หรือย้อนหลัง    
ตามจำนวนปีที่เกินกว่า 10 ปี หรือย้อนหลังนับจากวันรายงานผลการดำเนินงานไปจนถึงวนัที่จดทะเบียนทรัพย์สิน        
กองทนุรวม (inception date) ตามลำดับ โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม 
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทนุ 
ส่วนบคุคล 

รูปแบบการนำเสนอ 
factsheet สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวน
ของผลการดำเนินงาน ได้ 

2. non - interactive ให้แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจบุันได้ท่ีใด เช่น 
www.abcasset.com เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับผลการดำเนินงานของ
กลุม่ประเภทกองทุนรวม ณ จุดขายได้ง่าย บริษทัจัดการอาจแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมนั้น
อยู่หน้าเดียวกบัผลการดำเนินงานกองทุนรวมได้หรืออาจเปรียบเทียบและแสดงให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์  

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 
 

http://www.abcasset.com/
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6.8 ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (สำหรบักรณีกองทุนรวมฟดีเดอร์/ กองทุนรวมที่มี net exposure 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV) (ถ้ามี) 
   ให้แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปิดเผยไว้           
เป็นการทัว่ไปหรือเทา่ทีบ่ริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้ 
 

รูปแบบการนำเสนอ  
factsheet 

สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ 

2. non - interactive ให้แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไดท้ีใ่ด                  
เช่น แสดงเป็น link ข้อมูลหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก                           
http://www. asset.com/xyz fund/ เป็นต้น 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

o ตารางแสดงผลการดำเนินงานยอ้นหลังแบบปักหมุด ณ วันที ่25 ธันวาคม 2558 

 
 

 
 
 

o ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม mid term general bond ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 

 

 

ตัวอย่างผลการดำเนินงานแบบปักหมุด (กรณีรูปแบบ interactive)  
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เพ่ือแสดงรายละเอียดสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล           
ในเรื่องต่อไปนี้  

 

7.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 

7.2  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

7.3  วันที่จดทะเบียนกองทุน 
 

7.4  อายุโครงการ 
 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
▪  ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น วันทำการซื้อขาย มลูค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 

 มูลคา่ขัน้ตำ่ของการซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน เป็นต้น 
▪  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้จากแหล่งใด 

 

7.6 รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม  
ให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ขอบเขตหน้าที่และวันทีผู่้จัดการกองทุนรวมเริ่มบริหารจัดการ

กองทุนรวม เช่น  

ชื่อ – นามสกุล ขอบเขตหน้าที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้ 

นาย กอไก่ กุ๊กกุ๊ก ผู้จัดการกองทนุตราสารทุน วัน/ เดือน/ ปี 

นาย ปอปลา ตากลม ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ วัน/ เดือน/ ปี 

▪ กรณทีีบ่ริษัทจัดการบริหารงานแบบเป็นทีม : ให้ระบุเป็นทีมหรือให้ใส่เฉพาะชื่อของผู้จัดการกองทุนรวม 
ที่รับผิดชอบหลักได้ 

▪ กรณีเป็นกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารกองทุนรวมแบบ asset allocation : ให้ระบุเฉพาะผู้จัดการ 
กองทนุรวมทีล่งทุนใน asset หลักก็ได้ 
 

7.7 อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) 
ให้เปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) เพ่ือให้ผู้ลงทุน

ทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทนุได้ดียิ่งขึน้      
โดยคำนวณจากมูลค่าทีต่่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน           
ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม          
ในรอบระยะเวลาเดียวกนั 

7. ข้อมูลอื่น ๆ  
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 PTR (%)  = Min (ซือ้หุ้น , ขายหุ้น) 

    
 
ทัง้นี้ เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีคำอธิบายความหมายของ PTR      

โดยคำอธิบายสามารถจัดทำในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
▪  กรณีรูปแบบ interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังคำอธิบายได้ 
▪ กรณรีปูแบบ non - interactive จัดให้มีคำอธิบายเพ่ิมเติม โดยอาจระบุใน factsheet หรือ แสดงเป็น

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ factsheet ได ้
กรณีกองทุนรวม buy-and-hold หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 
 

7.8 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 

7.9 สถานที่ ช่องทางการติดต่อสอบถาม การรับหนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน  
▪  ให้ระบุข้อมูลสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
▪  ให้ระบุช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือชี้ชวนรวมทั้งโครงการและ 

ข้อผูกพันได้จากที่ใด เช่น บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
 

7.10 ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ให้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

 - การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเปน็บุคคลที่เกีย่วข้องของบริษัทจัดการ โดยแสดงชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และอัตราส่วนค่านายหน้าที่บริษัทนายหน้านั้นได้รับต่อค่านายหน้าทั้งหมด 
 - การซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่าย/การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่
บุคคลที่เกีย่วข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังหรือผู้ค้ำประกัน ให้แสดงมลูค่าธุรกรรมและสัดส่วนต่อ NAV       
ณ สิ้นเดือนและแสดงเหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นต้น 
 

รูปแบบการนำเสนอ factsheet สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive จัดให้มี link ที่ผู้ลงทุนสามารถ click ไปยังธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้ผู้ลงทนุรับทราบข้อมูลได้ 

2. non - interactive แสดงแหล่งทีม่าของข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้            
เช่น แสดงเป็น link ข้อมูลธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง      
ทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

 

Avg. NAV 
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7.11 ข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับกองทุนรวมทีเ่ป็นประโยชน์ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน                            
เช่น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา  รายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว   
ข้อมูลที่สำคัญของกองทุนหลักกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ เป็นต้น 
 

ทัง้นี้ กรณีที่กองทนุรวมเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว        

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความสงวนสิทธิใน factsheet ให้บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือ
สัดส่วนการลงทนุได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
  (2)  มีการระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลง
ทรพัย์สินทีล่งทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ” 
  (3)  การแสดงข้อความสงวนสิทธิและข้อความประกอบการสงวนสิทธิต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน           
กับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน ตัวอย่างเช่น 

ตราสารที่ลงทุน1 อันดับความน่าเช่ือถือของ
ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
ในรูปเงินบาท  

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ1 

ประมาณการ
ผลตอบแทน            

ทีก่องทุนจะได้รับ
ในรูปเงินบาท       

(ต่อปี) 

national 
rating 

International 
rating 

เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ..... A+/ TRIS  2.27% 20% 0.45% 

เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ..... A/ TRIS  1.77% 20% 0.35% 

ตราสารหนีบ้ริษัท.....ประเทศ..... BBB/ TRIS  1.67% 20% 0.33% 

ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ..... A/ TRIS  2.07% 20% 0.41% 

ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ..... A/ TRIS  1.65% 20% 0.33% 

รวม 
 

 
 

    100% 1.89% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 
 

 
  

(0.07%) 

  ประมาณการผลตอบแทนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ (ต่อปี) 1.82% 

หมายเหตุ        
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้

สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสีย่งของทรัพย์สินท่ีลงทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสำคญั 

(2) ........................................ 
(3) ........................................  

 

ข้อความ 
สงวนสิทธิ (ถ้ามี) 
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8.1 ให้ระบุสัญลักษณ์หรือข้อความไว้ในส่วนบนสุดในหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ    
ในกรณดัีงต่อไปนี้  

▪  กรณีเป็นกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่มกีารรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรับโอน 
เงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืนตามแนวทางท่ีสมาคมกำหนด : ให้ระบุว่า “รองรับกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ” 

▪  กรณีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทีมิ่ใช่รายย่อย : ให้ระบุว่า “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” 
▪  กรณีกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :               
ใหร้ะบุว่า “กองทุนรวมทีมี่ความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน” 
 

8.2 คำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม  
ให้กองทุนรวมดังต่อไปนี้เปิดเผยคำเตือนใต้ชื่อกองทุนที่มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรส่วนใหญ่         

ในหน้าแรกและเห็นได้ชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี ้   
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน 

หรืออายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุน
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการกำหนดหา้ม         
ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ  : ให้เปิดเผยคำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวมดังต่อไปนี้  

     “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา … (ระบ ุx วัน/เดือน/ปี) ได้  ดังนั้น หากมีปจัจัยลบ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” 

(2) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัว (high concentration) ได้แก่ 
▪ กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่น                    

ทีม่ีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV (issuer concentration ) 
 ทั้งนี ้การลงทุนแบบกระจุกตัวตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
 1.  ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  
 2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู่้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารที่มกีารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

▪ กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV                   
(sector concentration) 

 

8. ข้อกำหนดให้ต้องแสดงข้อมูลเพิม่เติม 
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▪ กองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้                               
(non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 
(high yield concentration) 

 ใหเ้ปิดเผยคำเตือนใต้ชือ่กองทุนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
กองทุนนี้ลงทุน 

กระจุกตัวใน  +                                                       + 
 
 
 
 

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขคำเตือนใต้ชื่อหลายอย่าง สามารถรวมเป็น 1 คำเตือนได้ 

ตัวอย่างคำเตือนใต้ชื่อกองทนุกรณีกองทุนเข้าเง่ือนไขต้องมีคำเตือนหลายคำเตือน เช่น 

ตัวอย่างที่ 1 คำเตือนกองทุน term fund 6 เดือน + issuer concentration + high yield concentration 

                   “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทนุนี้ลงทุนกระจุกตัวใน            
ผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง  ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” 

ตัวอย่างที่ 2 คำเตือน issuer concentration + sector concentration  

                   “กองทนุนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย           
เงินลงทุนจำนวนมาก” 

(3) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ใหเ้ปิดเผยคำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม ดังนี้ 
“การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมา 

ลดหย่อนภาษีได้” 
 

8.3 การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยผลการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต            

เช่น (1) ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (2) ได้รับการรับรอง CAC (3) มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย         
(4) ไม่ได้เข้าร่วม CAC/ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย 

จึงมีความเสี่ยงทีผู่้ลงทุน                        

อาจสูญเสียเงินลงทุน

จำนวนมาก 

issuer concentration : 
ผู้ออก 

sector concentration : 
หมวดอุตสาหกรรม 

high yield concentration : 
ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและ
สภาพคล่อง 


