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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
ตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 0 ถึ ง ร้อ ยละ 100 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ทธิ ข องกองทุ น ซึ่ ง สั ด ส่ ว นการลงทุ น จะขึ้ น อยู่ กั บ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้ งนี้ กองทุนจะลงทุนใน
ตราสารทุนเพื่อให้กองทุนมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เสนอขาย
ในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุ นในสั ญญาซื้ อขายล่ว งหน้า (Derivatives) โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่อ ลดความเสี่ ยง (Hedging)
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด
หลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลง หรือเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ทุน เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น ที่ กาหนด ทั้ ง นี้ บริ ษั ทจัด การจะพิ จ ารณาสั ด ส่ว นการลงทุ น ในสั ญ ญา
ซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในซึ่งสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตั วแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ประกอบกับมีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ จั ด การกองทุ น อาจมี ก ารใช้ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า
ในการบริหารพอร์ตการลงทุน เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุน
จะได้รับจากดอกเบี้ย เงินปันผล เงินที่ได้จากการจ่ายคืนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
หรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
 ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
ที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมี กาไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง
และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ
เสี่ยงต่ำ

2

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5

1

6

7ตัวอย่าง
เสี่ยงสูงมำก
8

TCINC

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง
4

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการด่าเนินงาน (SD) ต่อปี

ต่่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสีย่ ง FX

ต่่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน

หมายเหตุ : ปัจจุบันกองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.
5.

หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566
หุ้นกู้มีผู้ค้าประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน
จากัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกาหนดปี พ.ศ.2565
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569

อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ/สถำบัน
กำรจัดอันดับ

% ของ NAV

A+/TRIS

8.24%

AAA/TRIS

6.94%

AA/TRIS

6.16%

A-/TRIS

5.20%

A-/TRIS

4.77%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่ำ: ธรรมเนี
ยกเก็บมูลจำกผู
้ถือธหน่
ย (%อภาษี
ของมู
ลค่ว ำซื้อขำย)
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียยมดัมที
งกล่เ่ ารีวรวมภาษี
ค่าเพิ่ม ภาษี
ุรกิจว
เฉพาะหรื
อื่นใดแล้
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย*

2.50%

0.50%

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ**

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

30 บำทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ
ของบลจ.ทิสโก้ จากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.25% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีคา่ ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม*
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 45
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 45
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 5
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้
ทั้งหมดเสียภาษี
* คุณสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมด้านท้าย

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
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3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -6.222%
(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 2.90% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Conservative Allocation
6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุน

2.89%

0.59%

50th

0.79%

50th

2.89%

50th

n.a.

n.a.

n.a.

1.63%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

1.12%

0.27%

75th

0.27%

75th

1.12%

95th

n.a.

n.a.

n.a.

1.27%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.71%

1.40%

25th

1.50%

25th

1.71%

25th

n.a.

n.a.

n.a.

2.90%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

0.80%

0.63%

5th

0.68%

5th

0.80%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

1.27%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Conservative Allocation ณ วันที่ 30 ธันวคม 2564
Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

5th Percentile

3.07%

4.11%

9.17%

3.72%

2.61%

4.56%

0.96%

0.96%

1.11%

2.47%

2.23%

1.13%

25th Percentile

0.92%

1.37%

4.26%

2.58%

2.03%

3.85%

1.68%

1.72%

1.87%

3.91%

3.19%

2.47%

50th Percentile

0.54%

0.46%

2.59%

1.63%

1.47%

3.11%

2.23%

2.17%

2.34%

4.51%

3.79%

3.38%

75th Percentile

0.08%

-0.03%

1.76%

0.92%

0.85%

2.54%

2.63%

2.78%

2.99%

5.17%

4.32%

4.22%

95th Percentile

-0.43%

-0.27%

0.37%

-0.30%

0.18%

1.24%

4.87%

4.64%

4.02%

5.82%

4.89%

5.64%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร

ไม่จ่ำย
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
21 มี.ค. 62
ไม่กำหนดอำยุโครงกำร

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

วันทำกำรซื้อ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.

: ทุกวันทำกำร

มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป

: 1,000 บำท
: 1,000 บำท

วันทำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำกำร

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 หน่วย
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน
: ภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณ NAV
(ปัจจุบัน 3 วันทำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้ หรือ 4 วันทำกำร
ถัดจำกวันขำยคืน สำหรับบัญชีธนำคำรอื่น)
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)
ชื่อ-นำมสกุล
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. นำยภัคพล วนวิทย์
21 มี.ค. 62
2. นำยพีรภัทร์ แสงทองฉำย
21 มี.ค. 62
0.52
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู:่ 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)
ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได้ ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีชวี้ ดั (Benchmark)
 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 40
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 10
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10

 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 45
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 45
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 5
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5

 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 45
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 45
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 5
4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม







ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดง
ว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุ น ลงทุ น ในบางหมวดอุต สาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ การณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ใ นช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมู ลค่ า การซื้อทรัพย์ สินกับผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพย์ สินที่ กองทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาผ่ า นมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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