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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้ยูเอส Mid/Small Cap อคิวิตี้ 
TISCO US Mid/Small Cap Equity Fund  

(TUSMS) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน: Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund 
ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc) - USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก (“SMID Cap”) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
และจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือด าเนินธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นจ านวน 40-60 ตัวของบริษัทท่ีเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีสะท้อนดัชนี Russell 2500 Growth  กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Granahan 
Investment Management, Inc. ท้ังนี้  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน 
Granahan US SMID Select Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่
น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น        

Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน        
อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ     
ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทุนดังกล่าว 

 
กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน
เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผู้ลงทุนท่ีมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได ้
 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 
 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน 

ตราสารหนี้ท่ัวไป 
 
 
 
 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ การท าสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/

หรือสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน   
ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นท่ีลงทุน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผูล้งทุนท่ัวไป 

 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือ          
ท่ีผู้ออกตราสารต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและท่ีผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้น
จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับ     
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
ไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

 กองทุนหลักอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันท าการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
รวมกันในวันท าการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว จ านวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนท่ีเกิน     
ร้อยละ 10 จะถูกน า   ไปท ารายการในวันท าการซื้อขายถัดไป (ตามข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี
สามารถท ารายการได้) ซึ่งอาจส่งผลท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าท่ี
ก าหนดไว้ 
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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 

TUSMS 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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การปอ้งกนัความเส่ียง FX ต่่า สูง
ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกัน

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

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

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

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 

      

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 

 

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  (High Sector 

Concentration Risk) 
 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 

 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 

 

 

หมายเหตุ:  กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ  90% ของมลูค่า

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
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

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

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. GRANAHAN US SMID SELECT A USD ACC                                                                    99.70% 
 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

 

 

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund (กองทุนหลัก) 
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* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบญัชี ดังนั้น คา่ใช้จา่ยอื่นและค่าใช้จา่ยรวมจึงเปน็เพียงการประมาณการเบื้องตน้เท่านั้น 
 

                                     

                                                    

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย* 2.50% 1.00% 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน**/*** 2.50% 0.15% 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ**** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

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

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

ค่ำธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล 
ภายใต้การจัดการของบลจ.ทสิโก้ จ ากัด   
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก ่
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานประกนัสังคม 
บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น 
** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน โดยบริษทัจัดการ 
จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บลจ.ทิสโก้ จ ากัด  
*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุ  
**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยู่ในราคาดังกลา่วแล้ว 

 
 
 
  

รำยกำร อัตรำที่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Investment Management Fee) 

0.90% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน  
- ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน  
(Depositary Fee) 
 
- ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ  
(Administration Fee) 

0.35% 
0.025%  

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 1,167 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (รวม VAT ถ้ามี) 

0.025% 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 2,530 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
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4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    US Equity 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
    ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรา 
    แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 
    ร้อยละ 100   

2.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -1.852% 

        (ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) 

3.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ 20.53% ต่อป ี
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.27%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.28%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.21%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20.53%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20.57%

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด (Hedging)

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 17.94% 24.35% 59.92% 25.35% 24.82% 12.86% 11.13% 13.03% 14.74% 16.25% 13.63% 13.11%

25th Percentile 12.58% 16.12% 44.17% 15.87% 17.74% 12.83% 11.55% 13.38% 15.04% 17.77% 14.71% 13.15%

50th Percentile 8.62% 15.67% 40.90% 15.03% 14.13% 11.35% 14.85% 17.20% 18.29% 18.89% 15.10% 13.19%

75th Percentile 8.22% 13.73% 38.40% 10.10% 12.31% 7.98% 20.29% 20.64% 22.39% 22.49% 18.29% 14.11%

95th Percentile 2.11% 8.35% 36.05% 0.65% 10.98% 3.43% 30.65% 33.75% 30.26% 27.35% 19.88% 16.26%

Standard Deviation (%)
Peer Percentile

Return (%)

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
 

5.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม US Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 11 มิ.ย. 64   
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร  
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 12.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  1,000 บำท 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บำท 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 12.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  ไม่ก ำหนด 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน        :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 
                               (ปัจจุบัน 6 วันท ำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ. ทิสโก ้

                              โดยไม่นับรวมวันหยุดที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ) 

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

  
ของแต่ละวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันท ำกำรถัดไป และจะประกำศ
ภำยใน 3 วันท ำกำรถัดไป 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 

  

1. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร                                  11 มิ.ย. 64 
2. นำยสำกล รัตนวร ี                                            11 มิ.ย. 64 
3. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์                                   11 มิ.ย. 64 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 
ของกองทุนรวม (PTR) 

0.04 

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)   
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได ้ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดกำร (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 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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ชื่อ Granahan US SMID Select Fund 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์      
ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก (“SMID Cap”) ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือด าเนินธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นจ านวน 
40-60 ตัวของบริษัทท่ีเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม         
ที่สะท้อนดัชนี  Russell  2500 Growth ทั้ งนี้  กองทุนอาจลงทุนใน 
American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary 
Receipts (GDRs) 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทขนาดกลางและเล็กจะพิจารณา
โดยอ้างอิงจากดัชนี Russell 2500 Growth ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ถึง 13.8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ช่วงของ
มูลค่าหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนของหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี (Index Balancing) 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงดังกล่าวได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งไตรมาส 
ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นจากการวิเคราะห์หุ้นรายตัว โดยมุ่งเน้น
วิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละตัวจากศักยภาพในการปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของมูลค่าหลักทรัพย์  การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงิน            
การคาดการณ์ผลก าไร กลยุทธ์ของบริษัท ความสามารถและคุณภาพในการ
บริหารจัดการ และความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของบริษัทเมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง ดังนั้น ลักษณะของหลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุน จึงอาจแตกต่างจาก
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี 
กองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือลดความเสี่ยงและบริหาร
จัดการสถานะการลงทุนของกองทุน ดังนั้น กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์
ของแต่ละบริษัทในสัดส่วนไม่เกิน 8% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ 
ช่วงเวลาที่ซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS ที่ก าหนดสัดส่วน
การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 22 มกราคม 2563 
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) A (Acc) - USD 
รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) IE00BL0L4T62 

สรุปสำระส ำคัญของกองทุน Granahan US SMID Select Fund (กองทุนหลัก) 
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สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการ
ซื้อขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 
ผู้จัดการกองทุน  
(Investment Manager) 

Granahan Investment Management, Inc. 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary)   RBC Investors Services Bank S.A., Dublin Branch 
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการและนาย
ทะเบียน (Administrator, Registrar 
and Transfer Agent) 

RBC Investor Services Ireland Limited 

ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting) Deloitte & Touche 
แหล่งข้อมูล https://www.granahanfunds.com/us-smid-select-fund-fund-

documents/ 
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
 รำยกำร  อัตรำที่เรียกเก็บ 
% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Investment Management Fee) 

0.90% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน  
- ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน  
(Depositary Fee) 
 
- ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ  
(Administration Fee) 

0.35% 
0.025%  

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 1,167 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา          
(รวม VAT ถ้ามี) 

0.025%  
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 2,530 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 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
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 ในทางกลับกัน  หากกองทุนรวมลงทุน 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 หารดว้ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

ค ำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง 


