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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3 
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 3  

(TEQT5M3) 
กองทุนตรำสำรทุน  

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
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 นโยบำยกำรลงทุน: ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนเพื่อให้กองทุนมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุน  
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน 
หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  
ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ส าหรับส่วนท่ีเหลือ
อาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(Hedging) หรืออาจเข้าท าธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรม
ประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนด แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร
ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: การลงทุนของกองทุนเป็นไปเพื่อหาจังหวะและทิศทางการลงทุน 
โดยพิจารณาจากระดับราคาของสินทรัพย์ท่ีจะเข้าลงทุนในขณะเร่ิมจัดตั้งกองทุนเป็นส าคัญ โดยกลยุทธ์การ
ลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยเน้นการเลือกลงทุน 
หุ้นรายตัวท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และมี Valuation ท่ีเหมาะสมเข้าลงทุน (Bottom Up Approach) 
 

 เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน: บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 
บาท ณ วันท าการใด ท้ังในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด (Passive Management / Index Tracking) 

 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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  กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผู้ลงทุนท่ีเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และ  
ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ ในช่วงเวลา 5 เดือน 

 ผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีมีความต้องการท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารทุน 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  

 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน  
ตราสารหนี้ท่ัวไป 

 ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing) 
  

 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินในช่วงเวลา 5 เดือน 
 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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  คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ตัวอย่าง 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายท่ี 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนมีการก าหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การก าหนด
อัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือท าให้คาดหวังว่า  
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 จ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อ
ค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน 
ท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขไนการเลิกกองทุน ท้ังนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันส ารองค่าใช้จ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน ในระหว่างท่ีกองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย  
ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสีย่งต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 

 TEQT5M3 
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 

 

 

 

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน 
 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 
 
 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector 

Concentration Risk) 
 
 
 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

กลุ่มหุน้ทีเ่นน้ลงทนุ ต่่ำ สูง
General Large Cap Mid/Small Sector

กำรลงทนุกระจกุตัว ต่่ำ สูง
ในผู้ออกตรำสำรรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทนุกระจกุตัว ต่่ำ สูง
ในหมวดอตุสำหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทนุกระจกุตัว ต่่ำ สูง
รำยประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

ควำมผันผวนของ ต่่ำ สูง
ผลกำรด่ำเนนิงำน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                       8.12% 
2. หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                                                                            7.50% 
3. หุ้นสามัญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)                                                                  6.31% 
4. หุ้นสามัญธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)                                                                       6.25% 
5. หุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                          6.07% 
 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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*  ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
** ตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ จาก 1.0700% เป็น 0.5350%  

 
 
 

  
รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย* 2.50% 1.00% 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 2.50% ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ** ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
30 บำทต่อ 10,000 หน่วย 
หรือเศษของ 10,000 หน่วย 

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

ค่ำธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้ 
การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จ ากดั   
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส านักงาน 
ประกันสังคม บริษัทประกันชวีติ บริษัทประกนัภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณชิย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
มหาวิทยาลยัที่จัดตั้งขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุนปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งจะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแล้ว 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ  
  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -41.461% 

       (*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) 
 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คอื 22.62% ต่อป ี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Equity General 
 

 2.  ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดยอ้นหลงัตำมปีปฏิทิน 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

11.51% -4.27% 95th 11.51% 75th 20.78% 50th n.a. n.a. n.a. -0.07%

11.47% 0.89% 25th 11.47% 75th 21.65% 50th n.a. n.a. n.a. 0.95%

14.26% 14.19% 95th 14.26% 95th 18.31% 95th n.a. n.a. n.a. 22.62%

10.51% 9.77% 5th 10.51% 25th 13.21% 25th n.a. n.a. n.a. 16.48%

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน

ความผันผวนของตวัชีว้ัด

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

5th Percentile 6.42% 23.97% 36.45% 6.74% 6.76% 8.24% 10.01% 9.89% 12.67% 14.44% 13.06% 12.35%

25th Percentile 0.83% 14.97% 23.11% 1.87% 3.62% 6.96% 11.67% 11.95% 15.21% 18.55% 15.58% 15.83%

50th Percentile -0.96% 12.00% 15.92% 0.03% 2.52% 5.90% 12.73% 13.08% 16.43% 19.55% 16.55% 16.22%

75th Percentile -2.24% 9.55% 13.25% -1.76% 1.22% 4.94% 13.85% 13.77% 17.09% 20.55% 17.40% 16.62%

95th Percentile -4.46% 5.37% 6.30% -4.74% -0.96% 3.13% 15.33% 15.78% 18.74% 23.08% 18.70% 18.03%

Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

6.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

   ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 

  ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย   
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 18 ต.ค. 61   
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร หรือเลิกกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 

10.50 บำท ณ วันท ำกำรใด 
  บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยโดย

อัตโนมัติในวันท ำกำรที ่5 นับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขกำรเลิก
กองทุน โดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทนุเปิด ทิสโก้ พันธบตัร
ระยะสั้น” 

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
(หลังครบ 5 เดือน) มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  1,000 บำท 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บำท 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  100 หน่วย 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน        :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 

                             (ปัจจบุัน 3 วันท ำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้) 
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 
  1.  นำยนิพจน์ ไกรลำศโอฬำร                                18 ต.ค. 61 
  2.  นำยณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ 18 ต.ค. 61 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.41   
ของกองทุนรวม (PTR)     
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก ้ จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู:่ 48/16-17 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก       
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500   โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4   
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
 
 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
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ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)   
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได ้ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหม วด
อุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

 

ค ำอธิบำยควำมเสีย่ง 


