กองทุนรวมทีม่ ีความเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
TISCO China Linked Complex Return Fund 5
(TCHLINK5)
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน: 1) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ 1) จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมกันประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
2) เงินลงทุนในส่วนที่เหลือจะลงทุนในสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งสัญญาออปชั่นที่กองทุนจะลงทุนจะออกโดยคู่สัญญาใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ มูลค่าตาม
ขนาด (Notional Amount) ของสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และจะอยู่ ในรูปสกุลเงินบาท (THB Notional Amount) ตามข้อตกลงว่ากองทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาในการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทาให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่
กองทุนเป็นสกุลเงินบาทได้ คู่สัญญาจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่
เทียบเท่าผลตอบแทนที่เป็นสกุลเงินบาทที่กองทุนควรจะได้รับ โดยคานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดเพื่อ
นามาแลก ณ วันจ่ายผลตอบแทน และเมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
กองทุนจะทาธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทกับ
ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมกันประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี
เป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น ร้อยละ 100 และส่วนที่เหลือจะลงทุนในสัญญาออปชั่นที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่
กองทุน

2

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/ หรือ
ต่างประเทศ โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises
 ผู้ลงทุนทีส่ ามารถลงทุนได้ตลอดอายุของกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุนรวมนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการ
เคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises ในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวที่กาหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุน
ควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng
China Enterprises อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ออปชั่นน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ทั้ง 12 งวด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุ น ท าให้ ก องทุ น นี้ มี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า กองทุ น รวมอื่ น จึ ง เหมาะสมกั บ ผู้ ล งทุ น ทุ น ที่ ต้ อ งการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตรา
สารทางการเงินอื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรื อที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุ น จะลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มี ตั ว แปรเป็ น อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า
เสี่ยงต่า

3 4 5

2

เสี่ยงสูง
6

7

1

เสี่ยงสูงมาก

8
TCHLINK5

ต่า

สูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น

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

ต่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนไม่มีการลงทุน
ในต่างประเทศ
การป้องกันความเสียง FX

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

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

ชื่อทรัพย์สิน
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ครั้งที่1/2559 ชุดที1่ ไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/61

% ของ NAV
17.28%
17.22%
17.13%
17.10%
15.78%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
6

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม

(% ต่อปีของจานวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.00%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ไม่มี

ไม่มี

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอน

หรือเศษของ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย
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หมายเหตุ :
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนใดแล้
ื
ว
** บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส่ารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จ่ากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผูล้ งทุนบางกลุม่
อันได้แก่ กองทุนบ่าเหน็จบ่านาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ส่านักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมหาวิทยาลัยทีจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานได้ เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทออปชั่น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่
สร้างขึ้นสาหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

2. ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน
1.

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -3.413%
(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 3.24% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Miscellaneous
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6. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
Year to
Date

% ต่อปี
Since

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

-0.01%

-0.33%

0.06%

-0.01%

n.a.

n.a.

n.a.

3.31%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.82%

1.85%

1.64%

3.82%

n.a.

n.a.

n.a.

3.24%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จา่ ย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
11 พ.ค. 59
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตากว่
่ า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
วันทาการซือ้ เสนอขายครัง้ เดียวในช่วง IPO
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป

: 5,000 บาท
: ไม่กาหนด

วันทาการขายคืน รับซือ้ คืนโดยอัตโนมัติ
บริษทั จัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถอื หน่วยลงทุนแต่ละรายโดย
อัตโนมัตใิ นวันครบกาหนดอายุโครงการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รายชือ่ ผู้จดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
ชือ่ -นามสกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
1. นายภัคพล วนวิทย์
11 พ.ค. 59
2. นายสากล รัตนวรี
26 ธ.ค. 59
0.22
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิม่ เติมได้ที่
หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
ทีอ่ ยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ (http://www.tiscoasset.com)
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*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 28 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะสาคัญของสัญญาออปชั่น มีดังนี้
เงินต้น : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 95
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% เมื่อสิ้นระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลตอบแทน : เงินลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออปชั่นที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน สรุปได้ดังนี้
- การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาเป็นราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12
งวด
- คู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารได้กาหนดกลไก “Floor Mechanism” ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China
Enterprises ไว้ที่ร้อยละ 0 (Floor) ในแต่ละงวดสัญญา กล่าวคือ
1) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดที่พิจารณาเทียบกับดัชนี ณ วันที่เริ่มลงทุนมีค่ามากกว่าร้อยละ 0 อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
งวดนั้นจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
2) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดที่พิจารณาเทียบกับดัชนี ณ วันที่เริ่มลงทุนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงในงวดนั้นจะเท่ากับ 0
ทั้งนี้ กองทุนจะจ่ายคืนเงินต้น และผลตอบแทน เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ
1. สูตรการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุน :

โดยที่
PR = อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ที่กาหนดโดยคู่สญ
ั ญาหรือผู้ออกตราสาร


ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่พิจารณาผลตอบแทนในแต่ละงวด หารด้วยดัชนี Hang Seng China
Enterprises ณ วันเริ่มลงทุน ลบด้วย 1 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ
เงื่อนไขที่ 1 ถ้าผลตอบแทนมากกว่า
0% (> 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = จานวนที่คานวณได้
เงื่อนไขที่ 2 ถ้าผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% (≤ 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = 0.00%



นาผลตอบแทนที่ได้รับในแต่ละงวดรวมกันและหารด้วยจานวน 12 งวด ดังนี้
ผลตอบแทน = (งวดที่ 1 + งวดที่ 2 + งวดที่ 3 + งวดที่ 4 + งวดที่ 5 + งวดที่ 6 + งวดที่ 7 + งวดที่ 8 + งวดที่ 9 + งวดที่ 10
+ งวดที่ 11 + งวดที่ 12) / 12
ผลตอบแทนที่ ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ = ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ เฉลี่ ย ตลอด 12 งวด คู ณ ด้ ว ยอั ต ราการมี ส่ ว นร่ ว มในผลตอบแทน
(Participation Rate) ที่กาหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร
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2. ตารางวันที่คานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชัน่ :
สมมติให้กองทุนลงทุนในสัญญาออปชั่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
งวด
ดัชนี Hang Seng China Enterprises
ณ วันทาการแรกที่ลงทุน
1
1 มิถุนายน 2559
2
1 มิถุนายน 2559
3
1 มิถุนายน 2559
4
1 มิถุนายน 2559
5
1 มิถุนายน 2559
6
1 มิถุนายน 2559
7
1 มิถุนายน 2559
8
1 มิถุนายน 2559
9
1 มิถุนายน 2559
10
1 มิถุนายน 2559
11
1 มิถุนายน 2559
12
1 มิถุนายน 2559

ดัชนี Hang Seng China Enterprises
ณ วันที่พิจารณาเทียบในแต่ละงวด
31 สิงหาคม 2559
30 พฤศจิกายน 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
31 พฤษภาคม 2560
31 สิงหาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
31 พฤษภาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : วันที่พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ละงวด 3 เดือน จะเป็นวันทาการสุดท้ายของแต่ละงวด โดยในกรณีที่วันทา
การสุดท้ายในงวดนั้นๆ เป็นวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการคานวณดัชนี Hang Seng China Enterprises หรือ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการคานวณดัชนี Hang Seng China Enterprises และทาให้ไม่สามารถคานวณดัชนี
ดังกล่าวได้ในวันที่พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทน วันที่พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนในงวดนั้นจะถูกเลื่อนเป็นวันทาการก่อน
หน้า ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุน
3. ตัวอย่างการคานวณผลตอบแทนของกองทุน:
สมมติเงินลงทุน 10,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ประมาณ 9,500 บาท ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทาง
การเงิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนี้เติบโตเป็น 10,000 บาท
ส่วนที่ 2 : ประมาณ 500 บาท ลงทุนในสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng
China Enterprises โดยจะวัดผลตอบแทนเป็นราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด
1) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุนจานวน 10,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
สัดส่วน อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุ การได้รับคืนเงินต้น
การลงทุน
กองทุน (ประมาณ 3 ปี)
+ ผลตอบแทน
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้และ/หรือเงิน
95%
ประมาณ 6.15%*
100.8425%
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
(หรือ 2.05% ต่อปี)
และ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**
0.8425%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
100.00%
ในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุนโดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่น
5%
ตัวอย่างผลตอบแทนของสัญญาออปชั่นตามตารางด้านล่าง
14

หมายเหตุ : * หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลีย่ นแปลงไป หรือเนื่องจากปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่กองทุน เรียกเก็บ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีไ่ ด้
ประมาณการไว้ข้างต้น
** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาออปชั่น
สมมติให้ (1) ราคาปิดของดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันที่ ลงทุน = 8,500 จุด
(2) อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate: PR) ที่กาหนดโดยคูส่ ัญญาหรือผู้ออกตราสาร= 30%
สมมติฐานที่ 1 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า ณ วันที่ลงทุนทุกงวดตามตัวอย่างดังนี้
งวด

ดัชนี Hang Seng
ดัชนี Hang Seng China
ดัชนี Hang Seng China Enterprises
China Enterprises Enterprises ณ งวดที่กาหนด
ณ งวดที่กาหนดพิจารณา เทียบ ณ
ณ งวดที่กาหนดพิจารณา พิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน วันที่ลงทุน ที่ปรับอัตราการแปลงที่ติด
(8,500 จุด)
ลบเป็น 0
1
0.00%
6,704
-21.13%
2
0.00%
6,782
-20.21%
3
0.00%
7,097
-16.51%
4
0.00%
8,070
-5.06%
5
0.00%
7,892
-7.15%
6
0.00%
8,173
-3.85%
7
0.00%
6,611
-22.22%
8
0.00%
7,132
-16.09%
9
0.00%
7,484
-11.95%
10
0.00%
6,832
-19.62%
11
0.00%
6,666
-21.58%
12
0.00%
6,506
-23.46%
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 0.00%
ผลตอบแทนที่จะได้รับ = 0.00% X 30% (สมมติให้ PR=30%) = 0.00% ต่อ 3 ปี (หรือ 0.00% ต่อปี)
สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 1 การคานวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้

เงินต้น + ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี
ส่วนที่ 1 เงินต้น
= 10,000 บาท
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (0.00%) =
0 บาท
รวม
= 10,000 บาท
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สมมติฐานที่ 2 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าที่บางงวดลดลงน้อยกว่าวันทีล่ งทุนบางงวดเพิ่มขึ้น
มากกว่าวันที่ลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้
งวด

ดัชนี Hang Seng
ดัชนี Hang Seng China
ดัชนี Hang Seng China Enterprises
China Enterprises Enterprises ณ งวดที่กาหนด
ณ งวดที่กาหนดพิจารณา เทียบ ณ
ณ งวดที่กาหนดพิจารณา พิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน วันที่ลงทุน ที่ปรับอัตราการแปลงที่ติด
(8,500 จุด)
ลบเป็น 0
1
6,704
-21.13%
0.00%
2
6,785
-20.18%
0.00%
3
7,097
-16.51%
0.00%
4
12,981
52.72%
52.72%
5
17,018
100.21%
100.21%
6
16,125
89.71%
89.71%
7
11,858
39.51%
39.51%
8
8,454
-0.54%
0.00%
9
13,315
56.65%
56.65%
10
14,431
69.78%
69.78%
11
8,070
-5.06%
0.00%
12
7,892
-7.15%
0.00%
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 34.05%
ผลตอบแทนที่จะได้รับ = 34.05%* X 30% (สมมติให้ PR=30%) = 10.215% ต่อ 3 ปี (หรือ 3.405% ต่อปี)
*34.05% คานวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1 +งวดที่ 2+งวดที่ 3+งวดที่ 4+งวดที่ 5+งวดที่ 6+งวดที่ 7+งวดที่ 8
+งวดที่ 9+งวดที่ 10+งวดที่ 11+งวดที่ 12) / 12
0.00%+0.00%+0.00%+52.72%+100.21%+89.71%+39.51%+0.00%+56.65%
+69.78%+0.00%+0.00%) / 12
สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 2 การคานวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้
เงินต้น + ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี
ส่วนที่ 1 เงินต้น
= 10,000 บาท
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (10.215%) = 1,021.50 บาท
รวม
= 11,021.50 บาท
สมมติฐานที่ 3 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าทุกงวดมากกว่าวันที่ลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้
งวด

ดัชนี Hang Seng
China Enterprises
ณ งวดที่กาหนดพิจารณา

1
2
3
4
5

12,001
13,364
14,339
17,018
20,082

ดัชนี Hang Seng China
Enterprises ณ งวดที่กาหนด
พิจารณา เทียบ ณ วันที่ลงทุน
(8,500 จุด)
41.19%
57.22%
68.69%
100.21%
136.26%

ดัชนี Hang Seng China Enterprises
ณ งวดที่กาหนดพิจารณา เทียบ ณ
วันที่ลงทุน ที่ปรับอัตราการแปลงที่ติด
ลบเป็น 0
41.19%
57.22%
68.69%
100.21%
136.26%
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6
7
8
9
10
11
12

17,178
16,125
14,431
15,104
16,981
14,169
13,186

102.09%
102.09%
89.71%
89.71%
69.78%
69.78%
77.69%
77.69%
99.78%
99.78%
66.69%
66.69%
55.13%
55.13%
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนที่ 2 รวม 12 ครั้ง = 80.37%
ผลตอบแทนที่จะได้รับ = 80.37%* X 30% (สมมติให้ PR=30%) = 24.111% ต่อ 3 ปี (หรือ 8.037% ต่อปี)
*80.37% คานวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1 +งวดที่ 2+งวดที่ 3+งวดที่ 4+งวดที่ 5+งวดที่ 6+งวดที่ 7+งวดที่ 8
+งวดที่ 9+งวดที่ 10+งวดที่ 11+งวดที่ 12) / 12
(41.19%+57.22%+68.69%+100.21%+136.26%+102.09%+89.71%+69.78%
+77.69%+99.78%+66.69%+55.13%) / 12
สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 3 การคานวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้
เงินต้น + ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณ 3 ปี
ส่วนที่ 1 เงินต้น
= 10,000 บาท
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (24.111%)
= 2,411.10 บาท
รวม
= 12,411.10 บาท
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและ ต่างประเทศ 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
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน 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 และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึน้
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