
• กองทุนรวมตราสารหนี ้
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
• กลุ่มกองทนุรวม: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

 
 

  
  

 
 
  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ว ีจ ากดั  
  
  

กองทนุเปิด ว ีโทเทลิ รเีทริน์ บอนด์ 
WE TOTAL RETURN BOND FUND (WE-TRBOND) 

 

หนงัสือชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ Factsheet 
ข้อมลู ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 

 
  
  

ประเภทกองทนุรวม/ กลุม่กองทนุรวม 
 

  
  

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
  
  

• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ H2O MULTI AGGREGATE FUND (กองทุนหลัก) Class I - B USD ซึ่งเป็น
หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวในอัตราส่วน
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงจัดตั้งและอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ Central Bank of Ireland ภายใต้หลักเกณฑ์ ICAV และ UCITs 

• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย H2O Asset Management LLP  
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ หน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือภาครัฐระหว่าง
ประเทศ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการ
ยอมรับ (Recognised Exchanges) และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (currency markets)  

•  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนไทยมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก สวนกองทุนหลักมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

 
ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)  

  
  

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 
  
  

ระดบัความเสีย่ง     
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

  
  

ต า่ 

เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต า่ 

  
 ค 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร  
non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 

วันจดทะเบียนกองทนุรวม : 12 มีนาคม 2563 
วันเร่ิมต้น Class  : 12 มีนาคม 2563 
นโยบายการจ่ายเงินปนัผล   : ไม่จ่าย 
อายุกองทนุ  : ไม่ก าหนด 

 
 

  
  

ข้อมูลกองทุนรวม 
  
  

ผู้จัดการกองทุนรวม 
  
  

นาย สุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์  ตั้งแต ่17 พ.ค. 64 
นายอนพทัย์ วนัสชัยพฤกษ ์ ตั้งแต ่16 ก.ย. 64 

  
  ดัชนีชี ้วัด : ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return 

Index Value Hedged USD สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

  
  

ค าเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการด าเนินงานในอีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 
  
  

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A 

  
  
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมอื 
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบบัเต็ม 

  
  

สงู 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็ 
 
 

www.weasset.co.th 
 
ไ 

 YTD 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ป ี
กองทนุ -12.35% -9.13% -12.35% -13.54% 
ดัชนชีีว้ดั -3.68% 1.74% -3.68% 0.44% 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เดยีวกนั -9.42% -5.53% -9.42% -9.41% 
ความผนัผวนกองทนุ 13.28% 13.15% 13.28% 9.79% 
ความผนัผวนดชันชีีว้ดั 8.71% 8.93% 8.71% 8.29% 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตัง้แตจ่ดัตัง้ 
กองทนุ - - - 0.47% 
ดัชนชีีว้ดั - - - 1.52% 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เดยีวกนั - - - - 
ความผนัผวนกองทนุ - - - 7.98% 
ความผนัผวนดชันชีีว้ดั - - - 7.01% 
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กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer avg

ชนิดไม่จ่ายเงินปนัผล  
WE-TRBOND-A 

  
  

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 
 
  
  



  
การซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

  
  

การขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 

  
  

วันท าการซ้ือ  : ทุกวันท าการ 
เวลาท าการ  : 9.00 - 15.30 น 
การซ้ือคร้ังแรกขั้นต ่า  : 1 บาท 
การซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต ่า: 1 บาท 
 
  
  

วันท าการขายคืน  : ทุกวันท าการ 
เวลาท าการ  : 9.00 - 15.30 น 
การขายคืนขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต ่า  : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 

 
  
  

คา่ธรรมเนยีม  สงูสดุไมเ่กนิ  เกบ็จรงิ 
การจัดการ      2.14%   0.8025% 
รวมค่าใช้จ่าย      6.42%   1.3056% 

  
  

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอ่ปขีอง NAV) 
 

  
  

หมายเหตุ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(กองทุนจะค านวณ NAV 2 วันท าการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท ารายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ 
 

หมายเหตุ    
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดย
อัตราท่ีเรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน 
3. ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนน า
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดังกล่าว
ตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน   

 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ย (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 
คา่ธรรมเนยีม  สงูสดุไมเ่กนิ  เกบ็จรงิ 
การขาย   2.14%   1.07%  
การรับซ้ือคืน  2.14%   ยกเว้นการเรียกเก็บ 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.14%   1.07% 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 2.14%   ยกเว้นการเรียกเก็บ 
การโอนหน่วย  ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ 
 สดัสว่นประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

Maximum Drawdown  : -15.72% 
Recovering Period  : N/A 
FX Hedging  : 97.44% 
อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : 12.80% 
Sharpe Ratio  : -0.00 
Alpha   : -1.05% 
Beta   : -0.11 
Tracking Error  : N/A 
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A 
Yield to Maturity  : N/A 

ขอ้มลูเชงิสถติ ิ

การจดัสรรการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุหลกั 

การจดัสรรการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม/ผูอ้อกตราสาร 
5 อนัดบัแรกของกองทนุหลกั 

WE-TRBOND-A 

ทรพัยส์นิทีล่งทนุ 5 อนัดบัแรก 

การจดัสรรการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (%) 

N/A 
 
 

ประเภททรัพยส์นิ 
สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

UNIT TRUST 99.77% 
SAVING ACCOUNT 0.23% 

 

ชือ่หลักทรพัย ์
สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

H2O MULTI AGGREGATE 
FUND Class I-B USD 

99.77% 

 

ขอ้มลูกองทนุหลกั 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 



    

 

การลงทนุในกองทนุอืน่เกนิกวา่ 20% (กองในประเทศ และหรอืกองตา่งประเทศ) 

ชื่อกองทุน : H2O MULTI AGGREGATE FUND Weblink : https://www.h2o-am.com/funds/?isin=IE00BHNZKL13 
      ISIN code : IE00BHNZKL13 
      Bloomberg code : H2OIBUS ID 
 
 

บรษิทัหลทัรพัยจ์ดัการกองทนุ ว ีจ ากดั 
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2 

www.weasset.co.th 
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 

ออลซีซ่ันส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลมุพิน ี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

 
 
 
 
 

WE-TRBOND-A 

ค าอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่าสุด
ในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของ
มูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุ นรวมกับ 
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควร
ได้รับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของ
ผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมท่ีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบก าหนดอายุ ซ่ึงค านวณจากดอกเบี้ยท่ีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นท่ีจะได้รับคืน น ามาคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียง
กันได้ 
 

https://www.h2o-am.com/funds/?isin=IE00BHNZKL13
https://www.h2o-am.com/funds/?isin=IE00BHNZKL13
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แบบลงนามรบัทราบความเสีย่ง 

 

วันที่ _____ / _____  /   _____ 

 
 
ข้าพเจ้า __________________________________________________________________________________________________________ 
  
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทนุ _______________________________________________________________________________________________ 
 
ลงทุนในกองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND) ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน 
ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND) เป็นอย่างดีแล้วว่า กองทุนเปิด วี  
โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป 
เนื่องจากกองทุนลงทุนใน H2O MULTI AGGREGATE FUND Class I - B USD (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ และเพื่อบริหารความเสี่ยงของการลงทุนตามกลยุทธ์ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบซับซ้อน และใช้วิธีการในการค านวณแบบ VaR Approach โดยมีการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถึงการลงทุนในสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับการใช้ Leverage ของกองทุนอยู่ระหว่าง 100% – 1500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
จึงอาจส่งผลให้กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND) มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง แม้ว่าการเพิ่ม
ฐานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้สูงขึ้น แต่กรณีที่ราคาหลักทรัพย์
อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ คาดการณ์ อาจท าให้กองทุนหลักขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าได้ 
 
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันท าการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 หรือมากกว่าของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของกองทุนหลัก หรือไม่เกินร้อยละ 10 หรือมากกว่าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก  
มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันท าการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ท ารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนั้น โดยจ านวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกน าไปท ารายการใน  
วันท าการซื้อขายถัดไป  
 
 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจัดการทุกประการ 
 
 
 

       ลงชื่อ Sign  X  ____________________________________________      ผู้ถือหนว่ยลงทุน  
(____________________________________________) 

 
       ลงชื่อ Sign  X  ____________________________________________      ผู้แนะน าการลงทุน  

(____________________________________________)  
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุน__________________ 
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แบบฟอรม์การประเมนิความรูค้วามสามารถในการลงทนุ (knowledge assessment) 

 

วันที่ _____ / _____  /   _____ 

ส าหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมคีวามซับซ้อน 

 
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน __________________________________________________________ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _______________________________________ 
 
1. คุณสมบัติทางการศึกษา 

1.1  ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่ 

      ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้ 
 การบัญชี   คณิตศาสตร์ประกันภัย   ตลาดทุน 

 พาณิชยศาสตร์   บริหารธุรกิจ    เศรษฐศาสตร์ 

 วิศวกรรมทางการเงิน  การวางแผนทางการเงิน   คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน 
ชื่อสถาบัน _________________________________________________________ ปีที่ส าเร็จการศึกษา__________________________________ 

      ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น 
 
1.2  ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่ 

      ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 Chartered Financial Analyst (CFA)    Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)  

 Certified Financial Planner (CFP)    Financial Risk Manager (FRM) 

 อื่น ๆ __________________________________________________________________________________________________________ 

      ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
 

2. ประสบการณ์การท างาน 
 ท่านเคยมีประสบการณ์การท างานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

      ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การท างานในด้านดังต่อไปนี้ 
 บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน     พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน   

 ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน      วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน   

 วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์การลงทุน    ประสบการณ์การท างานด้านบัญชี 
 ประสบการณ์การท างานด้านการประกันภัย    ประสบการณ์การท างานด้านการคลัง     

 ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน   ให้ค าปรึกษาด้านกฏหมาย 
ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ 

ช่ือต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

จาก ถึง 
    

    

      ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การท างานข้างต้น 
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แบบฟอรม์การประเมนิความรูค้วามสามารถในการลงทนุ (knowledge assessment) 

 
3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 
 ท่านเคยมีประสบการณ์การณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  

      ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 กองทุนรวมทีม่ีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมี
การใช้วิธี VaR approach เพื่อค านวณฐานะการลงทุนของตราสาร 

 กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV   

 hedge fund   กองทุนรวม complex return  กองทุนรวมทองค า/น ้ามนัที่ไม่ได้ track spot  

 hybrid securities  perpetual bond    unrated bond     

 structured notes   Basel III    derivatives 

      ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ 
 

 
       ลงช่ือ Sign  X  ____________________________________________      ผู้ถือหน่วยลงทุน  

(____________________________________________) 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 
ความเห็นของผู้แนะน าการลงทุน / ผู้สนับสนุนการขาย / ตัวแทน 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ลงช่ือ_________________________________________ผู้แนะน าการลงทุน / ผู้ประเมิน   เลขที่ใบอนุญาต_____________________________วันที่___________________ 


