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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่งคง และ/หรือมีแนวโน้ม
การเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
กองทุนอาจลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ทิศ ทางราคาหลั ก ทรัพ ย์ อั ตราดอกเบี้ ย และสภาวะอั ต ราแลกเปลี่ ย น รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ โดยเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ตลาด
หลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลง หรือเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนที่กาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรืออาจเข้า
ทาธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
 กลยุ ท ธ์ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรลงทุ น :
มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี้ วั ด (Active
Management) โดยเน้นการเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสม (Bottom Up Approach) ประกอบกับการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะในแต่ละวงจรเศรษฐกิจ
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ ล งทุ น ที่ ต้ อ งการลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ มี โ อกาสในการสร้ า งผลตอบแทนให้ แ ก่ ก องทุ น โดยมุ่ ง หวั ง
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
 ผู้ล งทุ น ที่ต้ อ งการออมในระยะยาวและได้ รั บ สิ ทธิป ระโยชน์ ทางภาษี เพิ่ ม เติ ม ตามมติ ค ณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วย
ลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกาหนด
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็น
ประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้อง
ชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
ที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง
และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 กองทุนมีการระบุข้อความสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
โดยลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

ตัวอย่าง
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ
เสี่ยงต่ำ
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เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5

6

7

1

8

เสี่ยงสูงมำก

TEG-SSFX

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการด่าเนินงาน (SD) ต่อปี

ต่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน
กลุม่ หุน้ ทีเน้นลงทุน

ต่า

สูง
General

Large Cap

Mid/Small

Sector

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่า

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 เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

% ของ NAV
8.88%
6.22%
5.50%
5.16%
4.35%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

* ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 16 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64
** ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการจาก 0.8025% เป็น 1.6050%

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า*

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท ในกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก*
ค่าธรรมเนียมการโอน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีคา่ ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 80
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในสัดส่วนร้อยละ 10
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 10

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -14.023%
(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.66% ต่อปี
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5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Equity General
6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

% ต่อปี

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุน

14.97% -1.72%

75th

14.97%

25th

26.28%

25th

n.a.

n.a.

n.a.

30.89%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

9.15%

0.76%

50th

9.15%

95th

17.27%

50th

n.a.

n.a.

n.a.

23.48%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

13.83% 13.16%

75th

13.83%

95th

17.20%

95th

n.a.

n.a.

n.a.

17.66%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

8.41%

5th

8.41%

5th

10.57%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

11.09%

7.81%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน

6 เดือน

5th Percentile

6.42%

25th Percentile

1 ปี

Standard Deviation (%)

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

23.97% 36.45%

6.74%

6.76%

8.24%

10.01%

9.89%

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%

12.67% 14.44% 13.06% 12.35%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

ไม่จ่ำย
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
16 เม.ย. 63
ไม่กำหนดอำยุโครงกำร
วันทำกำรซื้อ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
: 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63
(กำรเปิดเสนอขำยครั้งถัดไปจะแจ้งให้ทรำบทำง website)
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก
: 1,000 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บำท
วันทำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำกำร
(1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป)
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน
: ภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณ NAV
(ปัจจุบัน 3 วันทำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)
ชื่อ-นำมสกุล
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. นำงสำวมัลลิกำ นิยมในธรรม
16 เม.ย. 63
2. นำยนิพจน์ ไกรลำศโอฬำร
16 เม.ย. 63
3. นำยณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
16 เม.ย. 63
1.55
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
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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 มิถุนายน 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
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
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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