
-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2561 
เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ฉบับที่        ) 
    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 5/4 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2554  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 5/4   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้บังคับตามประกาศการจัดการกองทุน หรือ
หน่วยของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมอ่ืน
ดังกล่าว 

เพื่อประโยชน์ของข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง (1) ค าว่า “ประกาศการจัดการกองทุน”  
หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

  (2)  หน่วยของกองทุนไม่ว่าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
หรือที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 

  (3)  หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) ไม่ว่าที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ
ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์   2   แล้ว                         
เมื่อวันที่ 28/09/61                          
CSDS เลขที ่  75/2561.......... 
ครั้งที่  1  ผ่านทาง.....CSDS……………… 
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เพื่อประโยชน์ของข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง (3) ค าว่า “หน่วยของกิจการ 
เงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity)” “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป” และ “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย” ใหม้ีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศการลงทุน” 

  ข้อ 2   ใหย้กเลกิความในข้อ 5/5 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2554  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่  
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 14/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 5/5   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มี 
หรือจะมีการลงทุนหรือการท าธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ให้ระบุข้อมูลซึ่ง
แสดงรายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุนรวมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
  (1)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  ทั้งนี้  
เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยพิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญา 

ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (2)  การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  การขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ 
ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ 

  (5)  การลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) 
  ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษมีการลงทุน 

ในกองทุนรวมอ่ืนหรือกองทุนต่างประเทศ การระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการแสดงรายละเอียด 

ฐานะการลงทุนสูงสุดในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดังกล่าวของกองทุนรวมอื่นหรือกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวด้วย 

  มิให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือ 

กองทุนต่างประเทศดังต่อไปนี้  
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ
กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  

ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้  
ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
  (2)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  
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ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด” 

 ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.           /2561 
เร่ือง  หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 

และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(ฉบับที่        ) 

___________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 3/1 กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน 

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) ข้อ 28/3 ของหมวด 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของ
กองทุนรวมที่มีข้อก าหนดหรือลักษณะเฉพาะบางประการ แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 36/2560  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

“ส่วนที่ 3/1 
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน 

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน  
(หน่วย private equity) 

___________________________ 

ข้อ 28/3   หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (unlisted private equity) ให้แสดงรายการและข้อมูลเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ ในรายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน
ดังกล่าว  

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่ผ่าน 
การพิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์   2   แล้ว                         
เมื่อวันที่ 28/09/61                          
CSDS เลขที่   75/2561.......... 
ครั้งที่  1  ผ่านทาง.....CSDS……………… 
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 (1)  นโยบายการลงทุน  
 (2)  ลักษณะของกิจการเป้าหมาย (ถ้ามี)  
 (3)  ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 (4)  ข้อตกลงจ านวนเงินขั้นต่ าที่จะลงทุน  
 (5)  ระยะเวลาที่ต้องลงทุน (lock-up period) 

 เพื่อประโยชน์ของข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ค าว่า “หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน 
(หน่วย private equity)” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
การลงทุน” 

  ข้อ 2  ให้ยกเลิกแบบ 123-1 ท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม   
พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน.   /2561  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่   ) ลงวันที่                                      
และให้ใช้แบบ 123-1 ท้ายประกาศนี้แทน 

  ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป   

      ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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[ชื่อกองทุนรวม]  

[ชื่อย่อกองทุนรวม] 
[ประเภทกองทุนรวม] 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

[ชื่อบริษัทจัดกำรกองทุนรวม] 

[กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรอง CAC 
] 

  
  
  
  
  
  
  

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่งทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

แบบ 123-1 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 
รองรับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

กองทุนรวมที่มีควำมเสีย่งสูงหรือซับซ้อน 
ข้อมูล ณ วันท่ี (วัน เดือน ปี) 

เอกสารท้ายประกาศ 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สน. 88/2558  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

เพิม่เติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ สน.   /2561  (ฉบับที่    ) 
 

[ค ำเตือนใต้ชื่อ]  

  
  
  
  
  

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

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 

 

 

 

 

 

  

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

▪ อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

▪ ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.___________ 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

ตัวอยำ่ง 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 

หมายเหตุ : ................... 
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  ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 
 

 

 

 

 

 

 

 

  น้ ำหนักกำรลงทนุตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (ถ้ำมี) 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี ......... ท้ังนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี website…………… 

% NAV 

% NAV 

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 
credit rating ตาม            

national rating scale 

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 
credit rating ตาม            

international rating scale 

ตรำสำรหนี้ในประเทศ 

 
 

% NAV 
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หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 
 
 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียม 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื [  ] % 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ [  ] % ต่อป ี

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

 *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.___________ 

8. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก (ถ้ำม)ี   
 *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.___________ 

5.   ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE)  
     (ถ้ำมี)  คือ [  ] % ต่อป ี

ผลการด าเนินงาน  

 

1.  ดัชนีชี้วัด คือ 
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ข้อมูลอื่น ๆ 

[  ]  
ธนำคำร [  ]  
[วัน/เดือน/ปี]  
[อำยุโครงกำร]  
 

วันท ำกำรซื้อ      : [  ] 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : [  ] บำท 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป : [  ] บำท 

วันท ำกำรขำยคืน  : [  ] 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน  : [  ] บำท 

ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ   : [  ] บำท 

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : [  ] วันท ำกำร 

คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ [  ]  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม [  ] 
ที่อยู่ [  ] 
โทรศัพท์ : [  ] 
website : [  ]                         email : [  ] 
  
  
  
  
  
  

  

[ ชื่อผู้จัดกำรกองทุน, วันที่เร่ิมบริหำรกองทุนนี้ ] 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้งทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 

▪ การพิจารณารา่งหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า
ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ        
ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม      
ได้สอบทานขอ้มลูในหนงัสือชี้ชวนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที่ [           ]  แล้วด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดังกล่าวถูกต้อง             
ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้้อื่นส าคญัผิด 

 ธนำคำร [  ] 
 บริษัทหลักทรัพย์ [  ] 
 

  
  
  
  
  
  

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันที่จดทะเบียน 
อำยุโครงกำร 

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน 

 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน 

ผู้สนับสนุนกำรขำย 
หรือรับซื้อคืน 
 ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 
 

คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ได้ที่ [  ]  
                                    
  
  
  
  
  
 ซ๗ 

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

[     % ]  อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 
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ข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนนี้ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่คัดลอกข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม      
โดยหากมีการใช้ศัพท์เทคนิคควรมีค าอธิบายประกอบเพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจ ทั้งนี้ รูปแบบการน าเสนอ factsheet           
ให้อยู่ในรูปแบบ interactive ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น application  หรือ web link ที่ผู้ลงทุนสามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่ประสงค์ท่ีจะพัฒนา factsheet ให้เป็นรูปแบบ interactive สามารถจัดท า           
ในรูปแบบ non – interactive ได ้

 
 
ให้เปิดเผยนโยบายการลงทุน กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน ดังต่อไปนี้ 

 

1.1 นโยบำยกำรลงทุน  
ให้เปิดเผยว่ากองทุนรวมนี้มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใด เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้  สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า เป็นต้น และกองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนในประเทศ หรือต่างประเทศอย่างไร หรือเน้นลงทุนใน
ทรัพย์สินกลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม  ตราสาร non-investment grade/unrated                
ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub region : GMS)  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ให้เปิดเผยรายละเอียดนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมในกรณีดังต่อไปนี้ 

▪  กองทุนรวมที่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้ : ให้บอกว่าลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ หรือเอกชน  
▪  กองทุนรวมมีกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์การท าสัญญา เช่น                          

เพ่ือการลดความเสี่ยง เพ่ือการลงทุนโดยผลตอบแทนของกองทุนรวมอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงใด 
เป็นต้น  

▪ กองทุนรวมที่มี net exposure1 ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศกองทุนรวมใดกองทุน 
หนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (“NAV”) : ให้เปิดเผยข้อมูลนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศพร้อมแสดงข้อมูลเพิ่มเติม  

           ทั้งนี้  กรณีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (“feeder fund”)  ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

รูปแบบกำรน ำเสนอ factsheet สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive จัดให้มี link ที่ผู้ลงทุนสามารถ click แสดงข้อมูลกองทุนหลักได้  

2. non - interactive แสดงแหล่งที่มาข้อมูลกองทุนหลัก เช่น ระบุที่อยู่เว็บไซต์ 
 

▪ กองทุนรวมทรัพย์สินทำงเลือกที่มี net exposure ในทรัพย์สินทำงเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง 
เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ NAV : ให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีลักษณะความเสี่ยงและมีการจ่าย
ผลตอบแทนอย่างไร  
 

ค ำอธิบำยรำยละเอียดของข้อมูลทีต่้องเปดิเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมลูส ำคัญ 

1. คุณก ำลังจะลงทุนอะไร?  
 

1 ฐานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure)  หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร 
   หรอืสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 
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▪ กองทุนรวมที่มีนโยบำยลงทุนในหน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (“หน่วย private equity”) :  

ต้องเปิดเผยฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum exposure limit) ของการลงทุนในหน่วย private equity นั้น  
ถ้ามีการลงทุนในหน่วย private equity ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีเงื่อนไขข้อตกลง 
จ านวนเงินขั้นต่ าที่จะลงทุน (minimum commitment) และ/หรือระยะเวลาที่ต้องลงทุน (lock-up period)  
ก็ต้องเปิดเผยเงื่อนไขดังกล่าวด้วย 
 
1.2 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน  
    ให้เปิดเผยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน เช่น มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด 
(passive management / index tracking) หรือสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)  
    ทั้งนี้ หากเป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวมที่แตกต่างจากกองทุนรวมประเภทเดียวกัน 
เช่น กองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (absolute 
return fund) กองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (“trigger fund”) เป็นต้น ให้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารกองทุนรวมเพ่ือให้บรรลุ 
ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ิมเติมด้วย 
 
1.3 กรณีกองทุนรวมที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทนแบบซับซ้อน 2    
   เพ่ิมเติมข้อมูลที่ท าให้เข้าใจลักษณะของผลตอบแทนโดยให้อธิบายในลักษณะแผนภาพ (pay-off diagram)  
ระบุปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และแสดงข้อมูลว่ากองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวัง
อย่างไร 

 
 

ให้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่า นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร และไม่เหมาะกับใคร โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่าง 
ซึ่งสามารถปรับข้อความได้ตามความเหมาะสม โดยมีสาระส าคัญที่ไม่แตกต่าง ดังนี้ 
 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

1. กองทุนรวมตราสารหนี้  

   (daily fixed income) 
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน        

ที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่าหุ้นได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการ
ซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน      
ในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา   
เงินต้นให้อยู่ครบ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะใน           
ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่อง
สูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวน

2. กองทุนรวมนี้เหมำะกบัใคร ? 
 

2 กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน หมายความว่า การจา่ยผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยวธิีการค านวณผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้ผันแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเง่ือนไขใด ๆ ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย 
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ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

ท าการ โดยจะได้รับเงินคืนภายใน
วันที่ T+…[ให้ใส่วันที่จะได้รับเงิน]… 

ของราคาต่ า เนื่องจากกองทุนรวมนี้
ไมถู่กจ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับ         
กองทุนรวมตลาดเงิน  

2. กองทุนรวมตราสารหนี้  
   ประเภท buy-and-hold 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน                  
ที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่าหุ้นได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน         
ในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา   
เงินต้นให้อยู่ครบ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เพ่ือรับเงินในช่วงเวลา X เดือน 

3. กองทุนรวมตลาดเงิน 
  (money market fund) 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน              
ที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับ
ผลตอบแทนที่อาจต่ ากว่า 
กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุน 
    ที่มีความเสี่ยงต่ า 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง 

4. กองทุนรวมตราสารทุน ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน     
ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซ่ึง
อาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลง
จนต่ ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้
ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึง
ระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน        
ตราสารหนี้ทั่วไป 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน        
ในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา 
เงินต้นให้อยู่ครบ 

5. กองทุนรวมหมวด 
   อุตสาหกรรม เช่น 
   Health Care เป็นต้น 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของ
ราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่ง
อาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลง
จนต่ ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้
ขาดทุนได้ 

 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน   
ในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา 
เงินต้นให้อยู่ครบ 



11 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึง
ระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน        
ตราสารหนี้ทั่วไป 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน 
ไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care 

6. กองทุนรวมตราสารทุน/ผสม 
ที่เป็น trigger fund 

▪ ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
เป้าหมายไม่ใช่การรับประกัน
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ         
ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้              
ในช่วงเวลา X เดือน 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน       
ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน                
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและ  
ท าให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน              
ในการลงทุนระยะสั้นจากการ            
จับจังหวะตลาด (market timing) 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เพ่ือรับเงินในช่วงเวลา X เดือน 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน  
ในจ านวนเงินที่แน่นอนหรือรักษา      
เงินต้นให้อยู่ครบ 

7. กองทุนรวมทองค า ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน 
ของราคาทองค า ซึ่งอาจจะปรับตัว        
เพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่า        
มูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สิน
ทางเลือกเพ่ือกระจายการลงทุน         
ในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจาก
การลงทุนในทองค า 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน      
ในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษา          
เงินต้นให้อยู่ครบ 
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ให้เปิดเผยค าเตือนที่ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว  แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยง            
ของกองทุนรวม (risk spectrum) ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ  ค าอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด            
อย่างน้อยดังนี้ 
 

3.1 ค ำเตือนที่ส ำคัญ (ถ้ามี)  
  ให้ระบุค าเตือนเฉพาะที่ส าคัญที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้   

▪ กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มิได้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง หรือมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง : ให้มีข้อมูลที่เตือนว่า
กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่ 
น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

▪ กรณีกองทุนรวม หรือกองทุนหลักของกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีนโยบำยสร้ำงผลตอบแทน 
ตำมควำมเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน โดยกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีทรัพย์สินดังกล่ำวเป็น
สินค้ำอ้ำงอิงหรือตัวแปร : ให้แสดงค าเตือนว่าผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญา          
ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือ             
ตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับ     
การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ ามัน เป็นต้น 

▪ กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ (daily fixed income) : ให้แสดงค าเตือนดังต่อไปนี้ 
    1. กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ าเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน   

2. กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ า จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้
ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม 

▪  กรณีกองทุนรวมมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ 
Basel III (“ตรำสำร Basel III”) เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ NAV : ให้แสดงค าเตือนว่า ตราสาร Basel III มีเงื่อนไข 
ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป เช่น ตราสารอาจถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือ
ถูกปลดหนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก าหนด เป็นต้น  

▪ กรณีกองทุนรวมมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำอันดับที่สำมำรถ 
  ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (unrated) รวมกันเกินกว่ำ            
ร้อยละ 20 ของ NAV : ให้แสดงค าเตือนว่า กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated  
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

▪ กรณีกองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใด ๆ เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ NAV : ให้แสดง         
ค าเตือนว่า กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประทศ   (ใส่ชื่อประเทศ)    ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย                

3. คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ?  
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▪ กรณีกองทุนรวมที่จ่ำยผลตอบแทนแบบซับซ้อน : ให้แสดงค าเตือนว่า กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์    
การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน 

▪ กรณีกองทุนรวมมีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่เป็นกำรลงทุนแบบซับซ้อน : ให้แสดง        
ค าเตือนว่ากองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจ
ก่อนลงทุน 

▪ กรณีกองทุนรวมมีประกัน : ให้แสดงค าเตือนว่า กองทุนรวมมีการประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทน 
คิดเป็นร้อยละเท่าใด และผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนจนครบระยะเวลาการประกันที่ก าหนดในหนังสือชี้ชวนจึงจะได้รับ
ช าระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกันและตามความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ประกัน 

▪ กรณีกองทุนรวมมุ่งรักษำเงินต้น : ให้แสดงค าเตือนว่า กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียก 
ประเภทกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพ่ือให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต่ า โดยกองทุนรวมดังกล่าว
มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด 

▪ กรณีกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยำว : ให้แสดงค าเตือนว่า ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวด้วย 

▪ กรณีกองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม : ให้แสดงค าเตือนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุน 
เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มี        
การกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม   

▪ กรณีกองทุนรวมทองค ำที่มีกำรลงทุนในทองค ำแท่งโดยตรง และทองค ำแท่งดังกล่ำวมิได้มีกำรท ำ 
ประกันภัยไว้หรือมีกำรท ำประกันภัยไว้แต่เพียงบำงส่วน : ให้แสดงค าเตือนว่า กองทุนรวมอาจได้รับความเสียหาย 
ในกรณีที่ทองค าแท่งท่ีลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกท าลาย เนื่องจากไม่มีการท าประกันภัยไว้          
หรือ มีการท าประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน 

▪  กรณีกองทุนรวม trigger fund : ให้แสดงค าเตือนว่า การก าหนดเป้าหมาย Z บาทต่อหน่วยไม่ใช่          
การรับประกันผลตอบแทน Y เดือนแรกห้ามขาย  

▪ กรณีกองทุนรวมมีนโยบำยกำรลงทุนในหน่วย private equity เกินกว่ำร้อยละ 20 ของ NAV : ให้แสดง 
ค าเตือนว่า กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหนว่ย private equity ซึ่งเหมาะส าหรับการลงทุนในระยะยาว (ถือครอง 5 -10 ปี
ขึ้นไป) 

 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีค าเตือนอื่น ๆ ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนทราบเพ่ิมเติม บริษัทจัดการสามารถ link ข้อมูล
เพ่ือให้ผู้ลงทุนไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนได้ (กรณีรูปแบบ interactive) หรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลค าเตือน
อ่ืน ๆ  (กรณีรูปแบบ non - interactive) 
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3.2 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม ( risk spectrum )  
      แสดงรูปภาพต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยให้หัวลูกศรชี้ไปยังแถบความเสี่ยงของกองทุนรวม         
โดยแบ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 8 ดังนี้ 

                 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
   ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมมีความหมาย ดังนี้ 

Risk profile 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงต่ ำ 1 กองทุนรวมตลาดเงิน         
ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ            
โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสาร
เทยีบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือทรัพย์สินอ่ืน          
หรือการหาดอกผลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด ซึ่งมี
ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน 
หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน        
ในทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญานั้น และมี portfolio 
duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ ำ 

 
 
 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV  โดยลงทุนเฉพาะใน
ทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือ
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา
ดอกผลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด ซึ่งมีก าหนดช าระคืน
เมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืนหรือมีอายุ

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

ตัวอยำ่ง 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 
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Risk profile 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

 
 
 
 

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ ำ 

 

 
 
 
 
 
  

สัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเขา้ท าสัญญานั้น และมี portfolio duration 
ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 

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  

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 
 

กองทุนรวมผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนใน     
ตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 
- กองทุนรวมผสมซึ่งมีการกระจายการลงทุน 
ในทรัพย์สินต่าง ๆ และส่งผลให้มี net exposure  
ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก3 
 

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสัดส่วน 
การลงทุนในตราสารทุน หรือทรัพย์สินทางเลือก  
ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบาย 
ที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนใน 
ตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยง 
ไปทีก่องทุนรวมตราสารทุน หรือจะเน้นลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปที่
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และหากกองทุนรวม
ปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมี
นัยส าคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับ 

3 ทรัพย์สินทางเลือก เช่น เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองค า น้ ามันดบิ / หนว่ย private equity 
เป็นต้น   
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Risk profile 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ประเภท หลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

ความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วย 
โดยไม่ชักช้า 

เสี่ยงสูง 
 
 
 

6 กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 
 
 

กองทุนรวมผสม 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมตราสารทุน 
 
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร 
non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 60 ของ NAV 
 

- กองทุนรวมผสมที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน  
โดยมี net exposure ในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ NAV 
- กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สิน
ทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 80 ของ NAV 
 

- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
 

- กองทุน LTF ที่มี net exposure ในตราสารทุน     
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

7 กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ในเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลา
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสูงมำก 
 

8 กองทุนรวม 
ทรัพย์สินทางเลือก 

กองทุนรวมผสม 

- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก โดยเฉลี่ย           
รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV 

ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน  
structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณา
ต าแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง 
กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทน
ตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น           

Risk spectrum ส าหรับ

กองทุนรวมผสม 
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3.3 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ   
แสดงปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญในรูปแบบมิติความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยเรียงล าดับ

ตามโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และนัยส าคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 

มิติควำมเสี่ยง ค ำอธิบำย / รูปภำพ 
โดยให้แรเงำตำมระดับควำมเสี่ยงของกองทุนรวม  

ก. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัด
ช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร 
(credit risk) 

พิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่า
20% ของ NAV โดยแบ่งแยกระหว่างตราสารที่ใช้ national credit rating scale 
และตราสารที่ใช้ international credit rating scale  
ทั้งนี้ หากกองทุนรวมใดมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี credit rating 
หลายระดับ กองทุนรวมสามารถแรเงา credit rating มากกว่า 1 ช่องได้ 

 
 
 
 
  
ข. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน
ของมูลค่ำหน่วยลงทุน  
(market risk) 

โดยแบ่งเป็นกรณีกองทุนรวมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 
 

 

พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  (portfolio duration) 
 
 
 

   - กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

 
  

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการด าเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : 

SD) ต่อปีจากการค านวณย้อนหลัง 5 ปี 

  

   - กรณีกองทุนรวมตราสารทนุ  
     ในประเทศ 

 
 

ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)  
 

 
 

ต่ ำ สูง 
5 -10% 10 – 15 % 15- 25% > 25% 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน 

ต่ ำ สูง 
ต่ ำกว่ำ 3 เดือน 1 ปี ถึง 3 ปี 

% 
3 ปี ถึง 5 ปี 

 

มำกกว่ำ 5 ปี 

 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

ต่ ำ สูง 
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน 

3 เดือนถึง 1 ปี 
 

< 5% 

 

ต่ ำ credit rating ตำม   

national credit rating 

scale

อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน 

ต่ ำ 
credit rating ตำม   

international credit rating 

scale

อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน สูง 

AA, A ต่ ากว่า BBB unrated BBB AAA 

สูง 

AA, A ต่ ากว่า BBB unrated BBB Gov.bond / AAA 
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มิติควำมเสี่ยง ค ำอธิบำย / รูปภำพ 
โดยให้แรเงำตำมระดับควำมเสี่ยงของกองทุนรวม  

ค. ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว 
ลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง 
(high issuer 
concentration risk) 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ 
บุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า            
10% ของ NAV รวมกัน 
ทั้งนี้  การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
       1.  ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  
       2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 
ที่สามารถลงทุนได้ 
       3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มี 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

การกระจุกตัวลงทุน               
ในผู้ออกตราสารรวม 

 

 

ง. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยน 
(exchange rate risk) 

พิจำรณำจำกนโยบำยกำรป้องควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม 

  

 
 

มิติควำมเสี่ยง/ 
ประเภทกองทุนรวม 

ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน ผสม 
ทรัพย์สิน
ทำงเลือก 

Credit Rating ✓ 
   

Portfolio Duration ✓ 
   

ควำมผันผวน SD ✓ ✓ ✓ ✓ 

กลุ่มหุน้ในประเทศท่ีลงทุน SML 
 

✓ 
  

กำรกระจุกตัวลงทนุในผู้ออกตรำสำรรวม ✓ ✓ ✓ ✓ 

exchange rate risk (ถ้ำม)ี ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.4 ค ำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง  
ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีค าอธิบายความเสี่ยง 

การป้องกันความเสี่ยง fx ต่ ำ สูง 

    สรุปมิติควำมเสี่ยงที่ส ำคัญในแต่ละประเภทกองทุนรวม 

 /เกือบท้ังหมด ท้ังหมด 

ต่ ำ สูง 

10% - 20% 
20% 

50%-80% > 80% 20%-50% < 10% 
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โดยค าอธิบายสามารถจัดท าในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
▪ กรณีรูปแบบ interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังค าอธิบายมิติความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ 
▪ กรณีรูปแบบ non - interactive จัดให้มีค าอธิบายมิติความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ิมเติม โดยอาจระบุ           

ใน factsheet หรือแสดงเป็นเอกสารเพ่ิมเติมประกอบ factsheet ได ้

 ตัวอย่ำงค ำอธิบำย (สามารถปรับค าอธิบายได้ตามความเหมาะสม) 
 

 
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาจาก            
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย            
โดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 
กำรลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำอธิบำย 

ระดับที ่
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีความเสีย่งต่ าที่สุดที่จะไมส่ามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามคีวามเสีย่งต่ ามากที่จะไม่
สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งต่ าที่จะไมส่ามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางที่จะไมส่ามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
ระดับทีต่่ ากว่า 
น่าลงทุน 

ต่ ากว่า 
BBB 

ต่ ากว่า 
BBB(tha) 

ต่ ากว่า 
Baa 

ต่ ากว่า 
BBB 

ความเสีย่งสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด  

 
 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)  
    (1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งข้ึนกับปัจจัยภายนอก   
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลง 
ในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขาย          
ในระดับราคาที่ต่ าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส           
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ ากว่า   

   (2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

ตัวอย่ำง ค ำอธิบำยควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)  

ตัวอย่ำง ค ำอธิบำยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน 
แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน  
ช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน  
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้ 

▪ ป้องกันควำมเสี่ยงท้ังหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน :  ผู้ลงทุนอาจมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน
ความเสี่ยงหรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
 
 
4.1 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  
      แสดงสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน เช่น ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้
ภาคเอกชน หุ้น sector หุ้นที่ลงทุน เป็นต้น มีสัดส่วนเท่าไรต่อ NAV โดยแสดงในรูปแบบ pie chart  อย่างน้อยดังนี้ 
 

▪  กองทุนรวมตรำสำรหนี้ แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง ค ำอธิบำยควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  

4. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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▪ กองทุนรวมตรำสำรทุน แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  sector  industry ที่ลงทุน ทั้งนี้ กรณีท่ี
กองทุนรวมลงทุนหลายประเภททรัพย์สินหรือหลาย sector/ industry บริษัทจัดการอาจแสดงเฉพาะกลุ่มหลัก ๆ          
ส่วนกลุ่มย่อย ๆ ให้แสดงเป็นอ่ืน ๆ หรือหุ้น sector อ่ืน ๆ industry อ่ืน ๆ ได้ 

 
    
 
 
 
 
 

 
 

  

▪ กองทุนรวมผสม แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

▪ กองทุนรวมหน่วยลงทุน แยกตามหน่วยลงทุนที่ลงทุน ทั้งนี้ กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหน่วยลงทุนย่อย ๆ 
ในหลายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจแสดงเฉพาะหน่วยลงทุนหลัก ๆ  ส่วนกองทุนย่อย ๆ  ให้แสดงรวมเป็นหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ  ได้ 
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▪ กองทุนรวมฟีดเดอร์ แยกตามประเภททรัพย์สินที่ลงทุน sector  industry ที่กองทุนรวมหลักลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก   
▪ กรณีกองทุนรวมทั่วไป : ให้เปิดเผยชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก และสัดส่วนของทรัพย์สินนั้น        

ต่อ NAV เช่น 
 
 
 
 
 
 

▪ กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ : ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ดังกล่าวเพ่ิมเติม 

ชื่อทรัพย์สิน credit rating % ของ NAV 

ตรำสำรหนี้ในประเทศ  
  

1. เงินฝาก ธนาคาร ก. AA (TH) 20 

2. เงินฝาก ธนาคาร ข. AA (TH) 10 

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

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ  
  

4. ตราสารหนี้ภาคเอกชน บริษัท A รุ่น…. AAA 10 

5. เงินฝากธนาคาร B BBB 8 

  

เงินฝากธนาคาร 4 %  Other  1 %  
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4.3 น้ ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ให้กองทุนรวมตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลน้ าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนรวมโดยแยก

ระหว่างตราสารหนี้ในประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.4 กองทุนรวมมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 20 
ของ NAV : ให้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยสรุปเท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปิดเผย
ไว้เป็นการทั่วไป 
 
 

ให้ระบุข้อมลูค่าธรรมเนียมที่ก าหนดตามโครงการโดยในกรณีท่ีเป็นการจัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญชุดปรับปรุงทุกรอบระยะเวลาทุก 6 เดือนตามปีปฏิทินหรือทุก 3 เดือนตามปีปฏิทินส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งค่ำใช้จ่ำย     
ทั้งสองรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราที่เรียกเก็บจริงให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว       
โดยไม่ชักช้า 

5.1 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม  
ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ทั้งที่ก าหนดในโครงการและ        

เรียกเก็บจริงในปัจจุบันโดยแสดงในรูป bar chart และให้แสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวม
ย้อนหลัง 3 ปีเพิ่มเติม เพ่ือให้ผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทราบด้วย 

 
 
 

5. ค่ำธรรมเนียม  
 
  

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 
credit rating ตาม            

national rating scale 

ตรำสำรหนี้ในประเทศ 

 
 

ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 
credit rating ตาม            

international rating scale 

% NAV 
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รูปแบบกำรน ำเสนอ factsheet สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive จัดให้มี link ที่ผู้ลงทุนสามารถ click ไปยังข้อมูลค่าธรรมเนียมที่       
เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลได้ 

2. non - interactive แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้            
เช่น แสดงเป็น link ข้อมูลหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เป็นต้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่ำง ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม  

ตัวอย่ำง ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี 

ปี xxxx 
 

ปี xxxx ปัจจุบัน 
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5.2 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย  
ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยทั้งที่ก าหนดในโครงการและเรียกเก็บจริงในปัจจุบัน            

โดยแสดงในรูปตาราง  ทั้งนี้ กรณีที่สามารถแสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบได้ให้จัดท าในรูปแบบ bar chart 
เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม อย่างน้อยดังนี้ 

 
 

 
 

          - กรณีกองทุนรวมที่มีหลำย class : ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมของทุก class ด้วย 
 - กรณีกองทุนรวม trigger fund : ให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ          
โดยเฉพาะที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันกับ trigger fund ภายใต้การจัดการให้ชัดเจน       
มากยิ่งขึ้น เช่น 

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

▪  การจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X% ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุนรวม             
โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน             
บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจ านวน 

▪  บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน X% ของมูลค่าขายก็ต่อเมื่อกองทุนรวม  
ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด Y เดือน 
 - กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ :  ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ
ของกองทุนหลักที่ผู้ลงทุนควรรู้ และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนเพ่ิมเติมด้วย เช่น ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของกองทุนรวมน้ ามัน ค่าตอบแทนที่กองทุนไทยได้รับจากการลงทุนในกองทุนหลัก (rebate) ว่าคืนกลับเข้า
กองทุนรวมหรือไม ่โดยกรณ ีinteractive อาจแสดง link ข้อมูลไปยังค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลได้ 
 
 

ตัวอย่ำง ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ดัชนีชี้วัด (benchmark) ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบ         
ผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง          
แบบปักหมุดและความผันผวนของผลการด าเนินงาน ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (maximum drawdown)       
ค่าความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ย      
ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) (ถ้ามี) ผลการด าเนินงานย้อนหลังของ    
กองทุนหลัก (ถ้าม)ี 

6.1  ดัชนีชี้วัด 
ให้แสดงดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ

น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  
 

6.2  ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน  
ให้แสดงผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี (หรือตั้งแต่

จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 10 ปี) โดยมีวิธีการค านวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ว่าด้วยมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)  
 ให้แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี)  โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 

 

6. ผลกำรด ำเนินงำน  
 
  

ตัวอย่ำง ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

%
 ต่

อป
ีขอ

ง N
AV

 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน  
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Drawdown(t)      =  มูลค่าหน่วยลงทุน(t) – มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด* 
                     มูลค่าหน่วยลงทนุสูงที่สุด* 

Maximum Drawdown     =  min (Drawdown(t))  

หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด คือ มูลค่าหนว่ยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่ค านวณ (t) 

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 

6.4  ค่ำควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation : SD % ต่อปี)   

 ให้เปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม       
ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี ให้แสดงค่า SD ที่เกิดขึ้นจริงในชว่งเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม 
(inception date) จนถึงวันที่รายงาน โดยมีวิธีการค านวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน      
ว่าด้วยมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 
 

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

หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น เปิดเผยค่า tracking error ยอ้นหลัง 1 ปี โดยมีวิธีการค านวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ทั้งนี ้ เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีค าอธิบายความหมายของ 
tracking error โดยค าอธิบายสามารถจัดท าในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

▪ กรณีรูปแบบ interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังค าอธิบายได้ 
▪  กรณีรูปแบบ non - interactive จัดให้มีค าอธิบายเพ่ิมเติมโดยอาจระบุใน factsheet หรือ แสดงเป็น

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ factsheet ได ้
 

 
tracking error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด 
มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจาก
ดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ า ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง 
แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน
การลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น   
 
 
 

ตัวอย่ำงค ำอธิบำย (สามารถปรับค าอธิบายได้ตามความเหมาะสม) 
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6.6 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย  
 ให้เปิดเผยประเภทกองทุนรวมตามนิยาม AIMC เพ่ือให้คนขายสามารถอธิบายผลการด าเนินงาน และ      
ความเสี่ยงของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกันได้ 

ทั้งนี้  กรณีท่ีกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประเภทกองทุน ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

รูปแบบกำรน ำเสนอ  
factsheet 

สิ่งท่ีต้องจัดให้มี  

1. interactive ให้บอกกลุ่มประเภทกองทุนรวมและสามารถ link ข้อมูลไปยังผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังและความผันผวนของผลการด าเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมนั้น
ได้ โดยอาจเปิดเผยให้อยู่ในหน้าเดียวกับผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

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

 
6.7 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน  

ให้แสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของผลการด าเนินงานนับจากวันรายงาน
ผลการด าเนินงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี 5 ปี 10 ปี ล่าสุด หรือย้อนหลัง    
ตามจ านวนปีที่เกินกว่า 10 ป ีหรือย้อนหลังนับจากวันรายงานผลการด าเนินงานไปจนถึงวันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน        
กองทุนรวม (inception date) ตามล าดับ โดยมีวิธีการค านวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  

รูปแบบกำรน ำเสนอ 
factsheet 

สิ่งที่ต้องจดัให้ม ี 

1. interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการด าเนนิงาน ได ้

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

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนรวมกับผลการด าเนินงานของ
กลุ่มประเภทกองทุนรวม ณ จุดขายได้ง่าย บริษัทจัดการอาจแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมนั้น
อยู่หน้าเดียวกับผลการด าเนินงานกองทุนรวมได้หรืออาจเปรียบเทียบและแสดงให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์  

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 

 
 

 

http://www.abcasset.com/
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6.8 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก (ส ำหรับกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์) (ถ้ามี) 
   ให้แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักเท่าท่ีกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปิดเผยไว้           
เป็นการทั่วไปหรือเท่าที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้ 
 

รูปแบบกำรน ำเสนอ  
factsheet 

สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังผลการด าเนินงานของกองทุนหลักได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

o ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2558 

 
 

 
 
 

o ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม mid term general bond ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2558 

 

 

ตัวอย่ำงผลกำรด ำเนินงำนแบบปักหมุด (กรณีรูปแบบ interactive)  

* % ต่อป ี
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เพ่ือแสดงรายละเอียดส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล           
ในเรื่องต่อไปนี้  

7.1  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  

7.2  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

7.3  วันที่จดทะเบียนกองทุน 

7.4  อำยุโครงกำร 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน 

▪  ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น วันท าการซื้อขาย มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก 
 มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน ยอดคงเหลือขั้นต่ า ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน เป็นต้น 

▪  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้จากแหล่งใด 

7.6 รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุนรวม  
ให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ขอบเขตหน้าที่และวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมเริ่มบริหารจัดการ

กองทุนรวม เช่น  

ชื่อ – นำมสกุล ขอบเขตหน้ำที่ วันที่เริ่มบริหำรกองทุนรวมนี้ 

นาย กอไก่ กุ๊กกุ๊ก ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน วัน/ เดือน/ ปี 

นาย ปอปลา ตากลม ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ วัน/ เดือน/ ปี 

▪ กรณีท่ีบริษัทจัดการบริหารงานแบบเป็นทีม : ให้ระบุเป็นทีมหรือให้ใส่เฉพาะชื่อของผู้จัดการกองทุนรวม 
ที่รับผิดชอบหลักได้ 

▪ กรณีเป็นกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารกองทุนรวมแบบ asset allocation : ให้ระบุเฉพาะผู้จัดการ 
กองทุนรวมที่ลงทุนใน asset หลักก็ได้ 

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

ทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น      
โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน           
ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม          
ในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

 

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

    
 
ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจัดการต้องจัดให้มีค าอธิบายความหมายของ PTR      

โดยค าอธิบายสามารถจัดท าในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
▪  กรณีรูปแบบ interactive ให้สามารถ link ข้อมูลไปยังค าอธิบายได้ 
▪ กรณีรูปแบบ non - interactive จัดให้มีค าอธิบายเพ่ิมเติม โดยอาจระบุใน factsheet หรือ แสดงเป็น

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบ factsheet ได ้

กรณีกองทุนรวม buy-and-hold หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ บริษัทจัดการอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้ 

7.8 รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

7.9 สถำนที่ ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำม กำรรับหนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน  
▪  ให้ระบุข้อมูลสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
▪  ให้ระบุช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือชี้ชวนรวมทั้งโครงการและ 

ข้อผูกพันได้จากที่ใด เช่น บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

7.10 ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
ให้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

 - การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทจัดการ โดยแสดงชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และอัตราส่วนค่านายหน้าที่บริษัทนายหน้านั้นได้รับต่อค่านายหน้าทั้งหมด 
 - การซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจ าหน่าย/การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังหรือผู้ค้ าประกัน ให้แสดงมูลค่าธุรกรรมและสัดส่วนต่อ NAV       
ณ สิ้นเดือนและแสดงเหตุผลในการท าธุรกรรมดังกล่าว เป็นต้น 

รูปแบบกำรน ำเสนอ factsheet สิ่งท่ีต้องจัดให้มี 

1. interactive จัดให้มี link ที่ผู้ลงทุนสามารถ click ไปยังธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลได้ 

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

Avg. NAV 
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7.11 ข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน                            
เช่น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา  รายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว   
ข้อมูลที่ส าคัญของกองทุนหลักกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรณีท่ีกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว        
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความสงวนสิทธิใน factsheet ให้บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือ
สัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะท าให้บริษัทจัดการจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
  (2)  มีการระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ” 
  (3)  การแสดงข้อความสงวนสิทธิและข้อความประกอบการสงวนสิทธิต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน           
กับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน 

ตัวอย่างเช่น 

ตราสารที่ลงทุน1 อันดับความน่าเช่ือถือของ
ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
ในรูปเงินบาท  

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
การลงทุน

โดยประมาณ1 

ประมาณการ
ผลตอบแทน            

ที่กองทุนจะได้รับ
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% 

ตราสารหนี้บริษัท.....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) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้

สถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้ความเสีย่งของทรัพย์สินที่ลงทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 

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

 

ข้อความ 
สงวนสิทธิ (ถ้ามี) 
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8.1 ให้ระบุสัญลักษณ์หรือข้อควำมไว้ในส่วนบนสุดในหน้ำแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ    
ในกรณีดังต่อไปนี้  

▪  กรณีเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือรับโอน 
เงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืนตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนด : ให้ระบุว่า “รองรับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ” 

▪  กรณีเป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย : ให้ระบุว่า “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” 
▪  กรณีกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การติดต่อและให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :               
ให้ระบุว่า “กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน” 

8.2 ค ำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม  
ให้กองทุนรวมดังต่อไปนี้เปิดเผยค าเตือนใต้ชื่อกองทุนที่มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรส่วนใหญ่         

ในหน้าแรกและเห็นได้ชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี้    
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบก ำหนดอำยุของทรัพย์สิน 

หรืออำยุของรอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมที่ระบุว่ำจะเลิกกองทุน
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่ำตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมีกำรก ำหนดห้ำม         
ผู้ถือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำใด ๆ  : ให้เปิดเผยค าเตือนใต้ชื่อกองทุนรวมดังต่อไปนี้  

     “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา … (ระบุ x วัน/เดือน/ปี) ได้  ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

 

(2) กองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนแบบกระจุกตัว (high concentration) ได้แก่ 
▪ กองทุนรวมทีมี่การลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่น                    

ที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV (issuer concentration ) 
 ทั้งนี้  การลงทุนแบบกระจุกตัวตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
 1.  ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  
 2.  ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

▪ กองทุนรวมทีมี่การลงทุนแบบกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ NAV                   
(sector concentration) 

▪ กองทุนรวมทีมี่การลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้                               
(non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 
(high yield concentration) 

8. ข้อก ำหนดให้ต้องแสดงข้อมูลเพ่ิมเติม 
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 ใหเ้ปิดเผยค ำเตือนใต้ชื่อกองทุนรวมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
กองทุนนี้ลงทุน 

กระจุกตัวใน  +                                                       + 
 
 
 
 

ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมเข้ำเงื่อนไขค ำเตือนใต้ชื่อหลำยอย่ำง สำมำรถรวมเป็น 1 ค ำเตือนได้ 

ตัวอย่างค าเตือนใต้ชื่อกองทุนกรณีกองทุนเข้าเง่ือนไขต้องมีค าเตือนหลายค าเตือน เช่น 

ตัวอย่างที่ 1 ค าเตือนกองทุน term fund 6 เดือน + issuer concentration + high yield concentration 

                   “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวใน            
ผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

ตัวอย่างที่ 2 ค าเตือน issuer concentration + sector concentration  

                   “กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม  จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย           
เงินลงทุนจ านวนมาก” 
 

8.3 กำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) 
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยผลการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต            

เช่น (1) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (2) ได้รับการรับรอง CAC (3) มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฎหมาย         
(4) ไม่ได้เข้าร่วม CAC/ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฎหมาย 
 

 

จึงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุน                        

อำจสูญเสียเงินลงทุน              

จ ำนวนมำก 

issuer concentration : 
ผู้ออก 

sector concentration : 
หมวดอุตสำหกรรม 

high yield concentration : 
ตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและ
สภำพคล่อง 


