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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้โกลบอล ดิจติอล เฮลธ์ อิควิตี้ 
TISCO Global Digital Health Equity Fund  

(TGHDIGI) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน: Feeder Fund 

กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม Healthcare 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2564 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสำหกรรม Healthcare  
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทนุอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
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 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health 
Equity ชนิดหน่วยลงทุน MB USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ท่ีออก
โดยบริษัทท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) 
ท่ัวโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Credit Suisse Fund 
Management S.A. ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 
Digital Health Equity ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

 กองทุนหลักและกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) และกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการท่ีกองทุนน าเงิน
บาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะ
ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีกองทุนไปลงทุน 
และท าให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund 
of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า
ดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ มีกลยุทธ์การ
ลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index 
Tracking)บการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด (Passive Management / Index Tracking) 

 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 



 

3 
 

 

  
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผูล้งทุนท่ีมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้ 
 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 
 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน 

ตราสารหนี้ท่ัวไป  
 ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Digital Health 

 
 
 

 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 

 

 



 

4 
 

  คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงใน

หมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสาร 
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า 
ผู้ลงทุนทั่วไป 

 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือ  
ที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และกองทุนหลักจะน าเงินไปลงทุนใน
สกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น กองทุนและกองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนและ
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน  

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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   แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

  TGHDIGI 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 
 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector 
Concentration Risk) 

 

 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 
 
 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ  

 

การปอ้งกนัความเส่ียง FX ต่่า สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกัน

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

ความผันผวนของ ต่่า สูง
ผลการด่าเนนิงาน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. CREDIT SUISSE(LUX) GLOBAL DIGITAL HEALTH 
EQUITY FUND  

94.75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity  
(กองทุนหลัก) 
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย* 2.50% 1.00% 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
30 บำทต่อ 10,000 หน่วย 
หรือเศษของ 10,000 หน่วย 

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

ค่ำธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้ 
การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จ ากดั   
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 
ประกันสังคม บริษัทประกันชวีติ บริษัทประกนัภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณชิย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
มหาวิทยาลยัที่จัดตั้งขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุนปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งจะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแล้ว 
*** ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นคา่ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทนุ 
น าเงินไปลงทนุในกองทุนรวมตา่งประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดังกลา่ว 
ตกเป็นทรัพย์สนิของกองทุน 

 
 

 

 

 

 

 

  

รำยกำร ไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 0.90% 0.90% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมโดยประมำณ 2.00% 1.20% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1) ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 95 
2) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 5 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -31.27% 

      (*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ 27.64% ต่อป ี

 2.  ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดยอ้นหลงัตำมปีปฏิทิน 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

79.86% 25.33% 5th 44.03% 5th 79.86% 5th n.a. n.a. n.a. 43.17%

84.80% 20.00% 25th 40.64% 5th 84.80% 5th n.a. n.a. n.a. 41.93%

84.86% 25.67% 5th 44.10% 5th 84.86% 5th n.a. n.a. n.a. 45.67%

33.00% 24.28% 95th 24.34% 95th 33.00% 95th n.a. n.a. n.a. 27.64%

26.35% 19.82% 95th 19.13% 95th 26.35% 50th n.a. n.a. n.a. 22.15%

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด (Hedging)

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 20.74% 32.15% 53.91% 13.61% 7.86% 14.67% 14.54% 14.54% 20.32% 13.99% 13.04% 14.83%

25th Percentile 11.71% 17.45% 21.74% 13.17% 7.27% 14.05% 15.95% 15.95% 23.67% 16.31% 15.57% 14.93%

50th Percentile 9.50% 16.32% 20.15% 11.75% 6.41% 13.27% 16.90% 16.71% 27.98% 17.02% 16.67% 15.06%

75th Percentile 7.36% 15.30% 18.48% 10.48% 5.03% 12.49% 17.16% 17.10% 29.11% 17.58% 16.87% 15.19%

95th Percentile 2.16% 7.50% 6.77% 3.16% 0.79% 11.87% 22.82% 22.61% 30.11% 18.38% 17.51% 15.30%

Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Health Care 
 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Health Care ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

กราฟแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity เปรียบเทียบกับ
ดัชนี MSCI World Index (USD)  

 
*   ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
**  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

7.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
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 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย   
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 1 มี.ค. 62   
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร  
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  1,000 บำท 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บำท 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  100 หน่วย 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน      :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 

                                             (ปัจจุบัน 5 วันท ำกำร เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้)   
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
  บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืน 
  หน่วยลงทุนของแต่ละวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยใน 3 วันท ำกำรถัดไป 
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 
  1.  นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร                             1 มี.ค. 62 
  2.  นำยสำกล รัตนวรี                             1 มี.ค. 62 
 3.  นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ 15 ต.ค. 63 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 1.45   
ของกองทุนรวม (PTR)     
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก้  จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 48/16-17 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก       
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500    
  โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4   
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)   
 

 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

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

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ        
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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ชื่อ Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity 
ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน 
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน

ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ 
(เช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depository 
Receipts, Profit-Sharing Certificates, Participation Certificates และ 
Dividend Rights Certificates เป็นต้น) ที่ออกโดยบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital 
Health) ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 14 ธันวาคม 2560 
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) MB USD 
รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) LU1805531933 
สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการ 
ซื้อขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.70% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประมาณ 

0.92% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

บริษัทจัดการ (Management 
Company)  

Credit Suisse Fund Management S.A. 

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary Bank)  Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Central 
Administration) 

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

แหล่งข้อมูล https://amfunds.credit-suisse.com 
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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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นเนื่องจากการ

ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากวา่ระหว่างผลรวม

ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 
 

ค ำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง 


