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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามหรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม
หรือบริษัทที่ดาเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดาเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม รวมถึงบริษัทอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้ง นี้ บริ ษั ทจั ดการอาจลงทุน ในกองทุน รวมต่า งประเทศ และ/หรื อกองทุ นรวมอี ทีเอฟต่า งประเทศ
อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วน
การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ล ะกองทุนจะขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
อีทีเอฟต่างประเทศ เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จานวน 3 กองทุน ได้แก่
1) กองทุน Lumen Vietnam Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD-I- ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือดาเนินธุรกิจหลัก ในประเทศ
เวียดนาม หรือบริษัทที่มสี ัดส่วนการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัททีจ่ ัดตั้งและจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่มีส่วนช่วยในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผู้จัดกองทุน จะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและโอกาสในการลงทุน
2) กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ชนิดหน่วยลงทุน A Share ซึ่งมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุ น ของบริ ษั ทที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จ ในประเทศเวี ย ดนาม หรื อ มี ธุ ร กิ จ หลั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศ
เวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทที่กองทุนจะลงทุนอาจมีมูลค่าตามราคาตลาดหรืออยู่ในหมวดอุ ตสาหกรรมใดก็ได้
ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดต่ากว่ามูลค่า
ที่แท้จริง หรือมีราคาตลาดที่เหมาะสม แต่มีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และลอยตัวที่ได้รับการจัดอันดับหรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย และ
ตลาดหลักทรัพย์ Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น และกองทุน
จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ทาธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
3) กองทุ น LionGlobal Vietnam Fund ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น USD ซึ่ ง มี น โยบายการลงทุ น ในบริษั ท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์อื่น
ที่มีการดาเนินธุรกิจหรือมีรายได้ ส่วนใหญ่จากประเทศเวียดนามและภูมิภาคอินโดจีนอย่างน้อย 60% ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่จดทะเบียนหรือซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอินโดจีน
 บริษั ทจั ดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ ยนแปลงประเภทและลั กษณะพิ เศษของกองทุ นในอนาคตเป็ น
Feeder Fund หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด ข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง
บริษั ทจั ดการจะดาเนิน การแจ้ง ผู้ถื อหน่วยลงทุน ล่ว งหน้า ไม่ น้อยกว่ า 30 วั น โดยการปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนดังกล่าว
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนทีม่ ีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน ไปลงทุน ซึ่งอาจจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนรวม/กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวม
อื่น นอกจากนี้ กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินขอ ง
ประเทศที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสาร
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผูล้ งทุนทั่วไป
 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือ
ที่ผู้ออกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ตัว ตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการ
ไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว
หรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

เสี่ยงต่ำ

2

3

4

5

เสี่ยงสูง
6

1

7

8

เสี่ยงสูงมำก

TVIETNAM

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนในการประมาณค่า SD
ความผันผวนของ
ผลการด่าเนินงาน (SD) ต่อปี

ต่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในหมวดอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และ Real Estate

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่า

สูง
≤

20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสียง FX

ต่า
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน

หมายเหตุ: ปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
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๔

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
1) กองทุน Lumen Vietnam Fund

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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2) กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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3) กองทุน LionGlobal Vietnam Fund

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบญ
ั ชี ดังนั้น ค่าใช้จา่ ยอื่นและค่าใช้จา่ ยรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย*

2.50%

1.00%

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน**/***

2.50%

0.15%

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ****

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก****

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

30 บำทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
10

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบลจ. อื่น
** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
จัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด
*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน
**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็น
กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณ
อยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ตัวชี้ วัด ของกองทุน (benchmark) ได้แ ก่ ดัช นี FTSE Vietnam Index ปรับ ด้ว ยอั ตราแลกเปลี่ย น
เพื่อคานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Vietnam Equity
3. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
1) กองทุน Lumen Vietnam Fund

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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2) กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

3) กองทุน LionGlobal Vietnam Fund

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
ระยะเวลำ IPO

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 17 – 24 พฤษภำคม 2565
• บริษัทจัดกำรจะรับชำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกผู้ลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บภำยใน
วันที่ 23 พ.ค. 65 เวลำ 12.00 น. และในวันที่ 24 พ.ค. 65 บริษัทจัดกำรจะรับชำระ
เงินค่ำซื้อเป็นเงินโอน หรือเช็คเฉพำะธนำคำรทิสโก้และนำฝำกเข้ำบัญชีที่ธนำคำร
ทิสโก้เท่ำนั้น
• ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนอื่นภำยใต้กำรจัดกำร
ของบริษัทจัดกำร (กองทุนต้นทำง) เงินที่ได้รับชำระจำกกองทุนต้นทำงสำมำรถเข้ำ
บัญชีจองซื้อเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน TVIETNAM ได้จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 65
• ในกรณีที่ลูกค้ำชำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คเรียกเก็บ ในวันที่ 24 พ.ค. 65
บลจ. จะสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธรำยกำรสั่งซื้อทุกกรณี
ไม่จ่ำย
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
25 พ.ค. 65
ไม่กำหนดอำยุโครงกำร
วันทำกำรซื้อ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
: ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก
: 1,000 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บำท
วันทำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 หน่วย
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : ภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณ NAV
(ปัจจุบัน 6 วันทำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชีธนำคำรทิสโก้ หรือ 7 วันทำกำร
ถัดจำกวันขำยคืน สำหรับบัญชีธนำคำรอื่น)
หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อ
ครั้งถัดไป ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดกำร
จะประกำศกำรเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน
ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด กำร ภำยในระยะเวลำที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)
บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของแต่ละวันทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป และจะประกำศ
ภำยใน 3 วันทำกำรถัดไป
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รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

ชื่อ-นำมสกุล
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. นำยสำกล รัตนวรี
25 พ.ค. 65
2. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร
25 พ.ค. 65
3. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
25 พ.ค. 65
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่: 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

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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คำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง
 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผ ลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้ วยเช่น กัน ดังนั้ น การป้องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวม
ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่ านมาย้อนหลัง 1 ปี
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึง ปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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