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กองทุนเปิด ทิสโก ้หุ้นระยะยาวปันผล  
TISCO Dividend Long Term Equity Fund  

ชนิดหน่วยลงทุน A  (TDLTF-A)  
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนรวมทีไ่มม่ีการลงทุนในต่างประเทศ 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้  จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต 
ได้รับการรับรอง CAC* 

  

      ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้

หยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
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 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้  

 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน  
ตราสารหนี้ท่ัวไป 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

 นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการ
ลงทุนสุทธิ (“net exposure”) ในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่าหรับส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา    
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

 
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 
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 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค าเตือนที่ส าคัญ 
 ผู้ลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถน่าหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จ่าหน่าย จ่าย โอน จ่าน่า หรือน่าไปเป็นประกัน 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุน

ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
ท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ่านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก่าไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูง
และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ่านวนหน่วยลงทุนท่ีจ่าหน่าย 
ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค่าสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค่าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

   TDLTF-A 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 

 

 

 

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน 
 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 
 
 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector 

Concentration Risk) 
 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 
 

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

ความผันผวนของ ต ่า สูง
ผลการด่าเนนิงาน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

กลุ่มหุน้ที เนน้ลงทนุ ต ่า สูง
General Large Cap Mid/Small Sector
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. หุ้นสามัญบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ่ากัด (มหาชน)                                                               8.94% 
2. หุ้นสามัญบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด (มหาชน)                                                 6.28% 
3. หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน)                                                                            5.53% 
4. หุ้นสามัญบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน)                                                                    5.08% 
5. หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด (มหาชน)                                                       4.39% 
 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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*  ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 
  **  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จาก 0.040125% เป็น 0.028890% 

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ปัจจุบนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.00% ปัจจุบนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
หน่วยลงทนุเข้า* 

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท่าการ
ล่าสุดก่อนวนัทา่รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ปัจจุบนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
หน่วยลงทนุออก* 

ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท่าการ
ล่าสุดก่อนวนัทา่รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทนุ 
ของวันท่าการลา่สุดก่อนวนัทา่รายการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุไปยัง บลจ.อื่น  

ค่าธรรมเนียมการโอน 
30 บาทต่อ 10,000 หน่วย 
หรือเศษของ 10,000 หน่วย 

ปัจจุบนัไม่เรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
* การสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งจะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค่านวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแล้ว 

 * ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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 * ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต * 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื -41.818% 

4.  ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คือ 17.98% ต่อป ี

ผลการด าเนินงานในอดีต 

5.  ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ   
     Equity Large Cap 

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

2.  ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดยอ้นหลงัตามปีปฏิทิน 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

14.97% -1.72% 50th 14.97% 25th 26.66% 25th 4.42% 25th 6.46% 25th 7.60% 25th 8.82%

11.47% 0.89% 5th 11.47% 25th 21.65% 25th 2.99% 25th 5.12% 25th 7.77% 25th 9.61%

13.84% 13.18% 50th 13.84% 50th 17.30% 50th 21.59% 75th 17.98% 75th 17.91% 95th 20.84%

10.51% 9.77% 5th 10.51% 5th 13.21% 5th 15.96% 5th 13.44% 5th 13.61% 5th 16.05%

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน

ความผันผวนของตวัชีว้ัด

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

5th Percentile -0.63% 15.01% 26.77% 4.95% 7.41% 8.23% 12.00% 12.37% 16.39% 18.65% 15.86% 15.67%

25th Percentile -1.31% 11.36% 20.07% 0.82% 4.09% 7.10% 12.65% 13.01% 16.69% 19.85% 16.61% 16.04%

50th Percentile -1.92% 8.19% 12.99% -0.73% 3.06% 5.80% 13.19% 13.99% 17.47% 20.79% 17.19% 16.55%

75th Percentile -3.39% 6.37% 9.92% -3.37% 1.90% 4.65% 13.67% 14.56% 18.85% 22.54% 18.42% 17.02%

95th Percentile -11.14% 4.36% 5.46% -7.61% -1.54% 4.09% 18.23% 20.98% 26.65% 27.94% 20.77% 17.68%

Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

6.  ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปกัหมุดและความผันผวนของ 
    ผลการด าเนินงาน 

 

 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานของกลุ่ม Equity Large Cap ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง   
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)     
วันที่จดทะเบียน 13 มิ.ย. 50   
อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ   
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ  ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท าการ 
  มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก :  1,000 บาท 
  มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บาท 
  วันท าการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท าการ 
  มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน :  ไม่ก าหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ า :  ไม่ก าหนด 
  ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน     :  ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันที่ค านวณ NAV 

                          (ปัจจุบนั 3 วันท าการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก)้ 
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
  (http://www.tiscoasset.com)   
รายชื่อผู้จัดการกองทุน        ชื่อ-นามสกุล                                   วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 
  1. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม 16 ส.ค. 62 
  2. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร                                   12 ก.พ. 57 
  3. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์                                 1 ก.ย. 60 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 1.55   
ของกองทุนรวม (PTR)     
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง วันจ่ายเงินปันผล อัตรา (บาท) 
  12 ก.พ. 53 0.35 
  11 ก.พ. 54 1.00 
  6 ก.พ. 56 1.61 
  10 ก.พ. 58 0.63 
  10 ก.พ. 59 0.62 
  8 ก.พ. 60 0.60 
  29 ม.ค. 61 1.23 
  29 ม.ค. 62 0.57 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอื่นๆ 
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หลักเกณฑ์การจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

  การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการอาจเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับทีไ่ด้รับจากทรัพย์สินของ
กองทุน หรือ (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดังกล่าว หรือก าไรสุทธใิน
งวดบัญชีทีจ่ะจ่ายเงินปันผลนัน้แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

ผู้สนับสนุนการขายหรือ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 

  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก ้ จ ากัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก      
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500   โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4 
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)   
ประกาศความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได ้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ       
ในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่น
ส่าคัญผิด 
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว  (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่า
ก่าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค่านวณจากมูลค่าที่ต่่ากวา่ระหว่างผลรวม

ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 


