ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
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ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?


นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็น
กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock
Exchange of Hong Kong, “SEHK”) มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของ
กองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคาหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
กองทุน โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย
World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive
management / index tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?


ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณอายุ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพื่อได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคา โดยผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้ งแรก
และลงทุนจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกาหนด

2

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร


ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คาเตือนที่สาคัญ
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไป
เป็นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้น
จะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

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

ต่่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ได้

การป้องกันความเสีย่ ง FX

ต่่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1.

SPDR GOLD SHARES

% ของ NAV
103.32%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง
- ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

วันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน แต่ไม่ตากว่
่ า 200 บาท

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
- เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการโอน

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)
รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

เก็บจริง
0.40%

ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี LBMA Gold Price ซึ่งจะถูกคานวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -26.396%
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4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 13.61% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Commodities Precious Metals
6. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
Year to
Date

% ต่อปี
Since

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

-4.36% -5.68%

50th

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั

-1.98%

0.30%

-1.98%

-1.93%

1.46%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั (Hedging)

-3.38% -4.97%

-3.38%

0.34%

2.04%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

9.06%

7.59%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

6.17%

5.53%

50th

-4.36%

9.06%

75th

75th

6.17%

-1.80%

9.32%

25th

50th

7.01%

0.21%

12.41%

75th

-0.50%

50th

n.a.

-5.69%

2.11%

n.a.

-3.88%

1.01%

n.a.

-4.56%

n.a.

14.90%

n.a

11.11%

13.61%

9.52%

95th

75th

10.29%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Commodities Precious Metals ณ วันที่

29 มิถุนายน 2561
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

Standard Deviation (%)

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

5th Percentile

-0.07% -2.36% -1.34%

0.85%

1.12%

1.55%

6.58%

7.52%

8.35%

11.31% 12.51% 16.35%

25th Percentile

-0.29% -2.78% -1.83%

0.63%

0.40%

1.55%

7.33%

8.35%

9.00%

11.70% 12.77% 16.35%

50th Percentile

-5.91% -4.33% -2.52%

0.24%

0.11%

1.55%

8.00%

8.86%

9.39%

12.90% 13.26% 16.35%

75th Percentile

-6.17% -4.89% -3.06% -0.05% -0.31%

1.55%

8.59%

9.17%

9.95%

13.47% 13.62% 16.35%

95th Percentile

-6.41% -5.19% -3.90% -0.80% -0.72%

1.55%

8.74%

9.32%

10.14% 13.69% 13.82% 16.35%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังของ SPDR Gold Trust เปรียบเทียบกับดัชนี LBMA Gold Price ในช่วง 5 ปี
ย้อนหลัง

* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
** ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จา่ ย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
29 พ.ย. 54
ไม่กาหนดอายุโครงการ

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซือ้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป

: ทุกวันทาการ

ยอดคงเหลือขัน้ ต่า

: ไม่กาหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ภายใน 5 วันทาการ

: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทาการ
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด

(ถัดจากวันทีค่ านวณ NAV)
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(ปัจจุบนั 4 วันทาการ

เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

รายชือ่ ผู้จดั การกองทุน

ชือ่ -นามสกุล
1. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม
2. นายสากล รัตนวรี
3. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
1 ก.พ. 61
17 ต.ค. 59
2 ก.ค. 61

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.12

ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนเพิม่ เติมได้ทหี่ นังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
ทีอ่ ยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ.สาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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สรุปสาระสาคัญของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนหลัก
ประเภท

อายุโครงการ
นโยบายการลงทุน

วันที่จัดตั้งกองทุน
วันที่จดทะเบียนซื้อขายใน SEHK
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย
Bloomberg Code
ISIN Code
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
Sponsor
Marketing Agent
Website

SPDR Gold Trust
กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong,
“SEHK”)
ไม่กาหนด
มุ่งเน้นลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน
ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคาหักด้วย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
12 พฤศจิกายน 2547
31 กรกฎาคม 2551
ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)
2840.HK
US78463V1070
BNY Mellon Asset Servicing
HSBC Bank USA, N.A.
World Gold Trust Services, LLC
State Street Global Markets, LLC
http://www.spdrgoldshares.com
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน
แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่ า งผลรวมของมู ล ค่ า การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น กั บ ผลรวมของมู ล ค่ า การขายทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้
ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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