ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน
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กองทุนรวมทีไ่ ม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน: กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง
โดยบริษัทจัดการจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ
หรือ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดนอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุน ในสั ญญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า แต่จ ะไม่ ลงทุน ในตราสารที่ มีลั กษณะของสั ญญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าแฝง
(Structured Note)
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารทุน
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุน
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่
น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับ
บริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมี
ข้อกาหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่ว ยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า
เสี่ยงต่า
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เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5

6

ตัว7อย่าง

1

8

เสี่ยงสูงมาก

TISCOEGF

ต่า

โอกาสขาดทุนเงินต้น

สูง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ควำมผันผวนของ
ผลกำรด่ำเนินงำน (SD) ต่อปี

ต่่ำ

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน
กลุม่ หุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

ต่่ำ

สูง
General

Large Cap

Mid/Small

Sector

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
กำรลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตรำสำรรวม

ต่่ำ

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
กำรลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสำหกรรมรวม

ต่่ำ

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
กำรลงทุนกระจุกตัว
รำยประเทศรวม

ต่่ำ

สูง
≤

20%

20-50%

50-80%

> 80%
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

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

ชื่อทรัพย์สิน
หุ้นสามัญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

% ของ NAV
6.95%
6.15%
6.03%
5.85%
4.85%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

* ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก 0.147339% เป็น 0.154615%

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

5.00%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า**

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**

ไม่มี

ไม่มี

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขาย*

ค่าธรรมเนียมการโอน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้
การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน
ประกันสังคม บริษัทประกันชีวติ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และมหาวิทยาลัยทีจ่ ัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

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

2. ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.085%
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 12.45% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity General
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6. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ผลตอบแทนกองทุน

0.33%

-2.49%

50th

-7.69%

75th

0.33%

95th

5.17%

25th

4.58%

25th

10.34%

50th

5.90%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

4.29%

-3.04%

50th

-7.52%

75th

4.29%

50th

3.99%

25th

4.33%

25th

11.81%

25th

n.a.

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

10.04% 12.12%

95th

11.54%

95th

10.04%

75th

9.97%

50th

12.45%

95th

16.76%

95th

23.23%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

7.66%

25th

8.55%

5th

7.66%

5th

7.85%

5th

9.44%

50th

12.29%

25th

n.a.

8.30%

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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

-1.06%

-3.82%

9.51%

5.29%

6.12%

12.02%

8.09%

8.58%

7.70%

7.97%

7.97%

10.94%

25th Percentile

-2.11%

-5.22%

4.98%

3.80%

4.12%

10.79%

9.69%

10.09%

9.01%

9.47%

9.26%

14.18%

50th Percentile

-3.11%

-7.18%

2.41%

2.42%

3.14%

9.96%

10.68% 10.68%

9.62%

10.73% 10.60% 14.79%

75th Percentile

-4.56%

-8.98%

0.47%

0.50%

1.42%

8.06%

11.15% 11.43% 10.31% 11.42% 11.32% 15.22%

95th Percentile

-5.97% -11.75% -6.22%

-3.64%

-1.92%

6.05%

12.24% 12.93% 11.49% 14.46% 13.51% 16.65%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่จ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
15 ธ.ค. 35
ไม่กาหนดอายุโครงการ
วันทาการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
(ถัดจากวันที่คานวณ NAV)

:
:
:
:
:
:
:

ทุกวันทาการ
1,000 บาท
1,000 บาท
ทุกวันทาการ
ไม่กาหนด
100 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการ
(ปัจจุบัน 3 วันทาการ
เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม
16 ส.ค. 62
2. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
5 ม.ค. 59
3. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
16 ส.ค. 62
1.00
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
ที่อยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (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 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 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 กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : 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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