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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

กองทุนเปิด ทิสโก ้ESG หุ้นไทยยั่งยืน 
TISCO ESG Investment Fund  
ชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D) 

กองทุนรวมตรำสำรทุน  
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 
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 นโยบำยกำรลงทุน: ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้น
ลงทุนในบริษัทท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) โดยรายชื่อหุ้นของบริษัทท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีกองทุนจะลงทุนจะเป็นบริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือ 
และ/หรือผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ สัดส่วนการลงทุนในบริษัทท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมในแต่ละด้านจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือท่ีกองทุนใช้อ้างอิงในการคัดเลือกบริษัทท่ีมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการลงทุนของกองทุนมีการประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อบริษัทท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งอาจส่งผลท าให้บริษัทท่ีกองทุนลงทุนอยู่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในการประกาศของสถาบันท่ีมีความ
น่าเชื่อถือนั้นแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 
 
 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง 
จนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 

 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน  
ตราสารหนี้ท่ัวไป  

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 
 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

อย่ำลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย 
ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วย
ลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (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 

  TISESG-D 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 

 

 

 

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน 
 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 
 
 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector 

Concentration Risk) 
 
 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 
 

กลุ่มหุน้ทีเ่นน้ลงทนุ ต่่ำ สูง
General Large Cap Mid/Small Sector

กำรลงทนุกระจกุตัว ต่่ำ สูง
ในผู้ออกตรำสำรรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทนุกระจกุตัว ต่่ำ สูง
ในหมวดอตุสำหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทนุกระจกุตัว ต่่ำ สูง
รำยประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

ควำมผันผวนของ ต่่ำ สูง
ผลกำรด่ำเนนิงำน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. หุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                          9.14% 
2. หุ้นสามัญธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)                                                                         9.13% 
3. หุ้นสามัญธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)                                                                       8.98% 
4. หุ้นสามัญบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)                                                                    8.94% 
5. หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)                                                       8.12% 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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* บริษัทจัดการจะน าเงินค่าธรรมเนียมการจัดการของชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D) ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม
การจัดการของชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D)  ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
เป็นมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคมไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมูลนิธิหรือ
หน่วยงานดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่จะน าไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย* 2.00% 1.00% 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 2.00% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ** ไม่มี ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** ไม่มี ไม่มี 

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

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 
* 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 ธนาคารพาณชิย ์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
มหาวิทยาลยัที่จัดตั้งขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจดัการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุนปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งจะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

2. ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 
1.  

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในชว่งเวลำ 5 ปี คือ -48.637% 

4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (Standard Deviation) คือ 18.89% ต่อป ี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ  
    Equity Large Cap 

 1.  ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) 
 
* คุณสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ได้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมด้านท้าย 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

17.99% 2.07% 95th 7.11% 50th 17.99% 50th 4.29% 25th 4.05% 50th n.a. 5.57%

17.27% 3.11% 75th 6.93% 50th 17.27% 50th 7.20% 25th 5.85% 25th n.a. 6.76%

16.49% 15.82% 95th 17.07% 95th 16.49% 95th 22.98% 95th 18.89% 95th n.a. 18.07%

11.18% 9.85% 5th 10.25% 5th 11.18% 5th 16.46% 5th 13.72% 5th n.a. 13.33%

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 8.24% 17.28% 25.14% 7.52% 7.38% 8.97% 10.80% 11.16% 11.85% 19.29% 16.30% 15.02%

25th Percentile 4.00% 7.36% 20.08% 3.57% 4.12% 7.81% 11.04% 11.62% 12.53% 20.18% 17.15% 15.66%

50th Percentile 3.26% 5.23% 14.68% 1.08% 2.58% 6.23% 11.47% 11.95% 12.95% 21.32% 17.70% 16.15%

75th Percentile 2.37% 4.24% 12.34% -2.21% 1.30% 4.97% 12.07% 12.51% 13.42% 22.65% 18.82% 16.50%

95th Percentile 1.48% 3.26% 8.35% -3.35% -0.62% 4.18% 19.08% 23.66% 22.36% 29.25% 22.18% 17.12%

Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ 
   ผลกำรด ำเนินงำน 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Equity Large Cap ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ่ำยเงินปันผล อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล ดังนี้ 
1) เริ่มจ่ำยเงินปันผลคร้ังแรกหลังจำกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 4 
2) จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมหรือก ำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีก ำไรสะสมหรือมีก ำไร
สุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนั้น และกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่ท ำ
ให้กองทุนมีผลขำดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น 
3) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไร
สะสมหรือก ำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนั้น 
4) สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลที่ค ำนวณได้ มีมูลค่ำต่ ำกว่ำ 
0.20 บำทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 21 ต.ค. 58   
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.                         :  3 วันท ำกำรสุดท้ำย        

   ของทุกเดือน 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  100 หน่วย 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน    :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 

(ปัจจบุัน 3 วันท ำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก ้หรือ 4 วันท ำกำร 
ถัดจำกวันขำยคืน ส ำหรับบัญชีธนำคำรอ่ืน) 

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)  
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 
  1. นำยนิพจน์ ไกรลำศโอฬำร                                  21 ต.ค. 58 
  2. นำยณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์                                  1 ก.ย. 60 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.61   
ของกองทุนรวม (PTR)     
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง วันจ่ำยเงินปันผล อัตรำ (บำท) 
  29 ม.ค. 62 1.00 
 29 ม.ค. 63 0.35 

 

ข้อมูลอื่นๆ 
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ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก ้ จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู:่ 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)   
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได ้ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) 
 

 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 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ       
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 

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

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีชีว้ดั (Benchmark) 



13 
 

 

 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
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 


