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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
อีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตราสารทุน
และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ดั ง กล่ า วรวมกั น โ ดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุน รวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อ ย
2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุ นใน
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริ ษั ทจั ด การ ตามสภาวะการลงทุน หรือ การคาดการณ์ ส ภาวะการลงทุ น ในแต่ ล ะขณะ ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศกองทุ นใดกองทุนหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือได้หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินดังกล่าวมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการ
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าว ภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนเกินสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้
ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
 ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 ผูล้ งทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

ตัวอย่าง
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?


คำเตือนที่สำคัญ

 กองทุนรวม/กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน จึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
ที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่า จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง
และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร
หรือที่ผู้ออกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกั นความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

เสีย่ งต่ำ

2

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5 6

7

1

8

เสี่ยงสูงมำก

TGINC-R

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง
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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

สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

6

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

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

ชื่อทรัพย์สิน
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD
CLASS S
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท

% ของ NAV
49.10%
29.76%
10.26%
4.24%
1.09%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลเพิม่ เติมของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 20 ของ NAV
1) กองทุน PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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2) กองทุน WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย*

2.50%

1.00%

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ**

ไม่มี

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**

ไม่มี

ไม่มี

30 บำทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

10

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้
การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
(Unit Linked)
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% 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
*** ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุน
นาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าว
ตกเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ (benchmark) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ในสัดส่วนร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 30
3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 10
4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10
Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may
not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to
constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on
as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or
prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of
this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI
information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality,
accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information.
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive,
consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
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3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -22.696%
(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 8.88% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Foreign Investment 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

9.56%

2.71%

50th

3.25%

25th

9.56%

50th

10.46%

25th

n.a.

n.a.

7.54%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

18.23%

1.69%

75th

6.09%

25th

18.23%

5th

10.88%

25th

n.a.

n.a.

8.74%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด (Hedging)

8.56%

2.92%

50th

2.80%

50th

8.56%

50th

10.16%

50th

n.a.

n.a.

7.66%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

5.90%

5.88%

50th

5.56%

50th

5.90%

50th

9.54%

50th

n.a.

n.a.

8.88%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

5.18%

5.68%

50th

5.23%

50th

5.18%

50th

6.70%

25th

n.a.

n.a.

6.33%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Foreign Investment Allocation
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน

6 เดือน

5th Percentile

6.76%

6.42%

25th Percentile

3.63%

50th Percentile

1 ปี

3 ปี

Standard Deviation (%)
5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

17.14% 19.92% 11.34% 12.34%

1.84%

1.83%

1.73%

4.66%

5.41%

7.69%

2.96%

9.85%

10.22%

6.46%

8.66%

4.63%

4.28%

4.43%

8.52%

7.74%

8.39%

1.76%

0.55%

5.59%

7.38%

4.72%

4.34%

6.37%

5.95%

6.02%

9.76%

8.92%

12.38%

75th Percentile

0.28%

-0.69%

3.01%

4.83%

3.26%

3.90%

11.12% 10.90% 11.29% 12.07% 10.25% 12.89%

95th Percentile

-1.42%

-3.01%

-1.11%

2.31%

1.41%

2.90%

16.50% 16.19% 17.66% 16.77% 15.36% 13.59%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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7. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
1) กองทุน PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2) กองทุน WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ไม่จ่ำย
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
11 พ.ค. 61
ไม่กำหนดอำยุโครงกำร
วันทำกำรซื้อ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
: ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก
: 1,000 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กำหนด
วันทำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน
: ภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณ NAV
(ปัจจุบัน 5 วันทำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้ หรือ 6 วันทำกำร
ถัดจำกวันขำยคืน สำหรับบัญชีธนำคำรอื่น)
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)
บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของแต่ละวันทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยใน 3 วันทำกำรถัดไป
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
2. พิจำรณำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิ ำกดอกเบี้ยรับ/เงินปันผลรับ/
เงินปันผลของกองทุนรวมต่ำงประเทศหรืออีทีเอฟต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุน/
เงินที่ได้จำกกำรจ่ำยคืนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน/รำยได้จำก
กำรลงทุนสุทธิ/กำไรสุทธิของกองทุน/กำไรสะสมของกองทุน
3. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
“กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ชื่อ-นำมสกุล
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร
2 ก.ค. 61
2. นำยสำกล รัตนวรี
2 ก.ค. 61
3. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
15 ต.ค. 63
4. นำยภัคพล วนวิทย์
20 มี.ค. 62
0.36
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ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

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

 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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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 กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่ วงที่เงินบาทอ่อน 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 เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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