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กองทุนเปิด ทิสโก ้ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 
TISCO China Linked Complex Return Fund 9 

(TCHLINK9) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ  
 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้  จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต 
ได้รับการรับรอง CAC* 

  

      ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ ดงันั้น หากมปีจัจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ 
การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

กองทุนรวมทีม่ีความเสีย่งสูงหรือซับซ้อน 
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

 นโยบายการลงทุน:  
1) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทาง
การเงิน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ท้ังนี้ การลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ 1) จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมกันประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 

 2) เงินลงทุนในส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งสัญญาวอร์แรนท์ท่ีกองทุนจะลงทุนจะออก 
โดยคู่สัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
ท้ังนี้ มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ท่ีกองทุนลงทุนจะมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ณ วันที่จดทะเบียนกองทุน  

      อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีคู่สัญญาในการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินบาท
ได้ คู่สัญญาจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเทียบเท่าผลตอบแทนท่ีเป็นสกุล
เงินบาทท่ีกองทุนควรจะได้รับ โดยค านวณตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีก าหนดเพื่อน ามาแลก ณ วันจ่าย
ผลตอบแทน และเมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะท าธุรกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทกับธนาคารพาณิชย์ ไทยหรือ
ธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย  

      นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมูลค่าตามขนาดตามข้อตกลงของสัญญาวอร์แรนท์อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากคู่สัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจะมีความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับเป็นสกุลเงินบาทในส่วนของ
ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ท่ีกองทุนจะได้รับ ณ วันจ่ายคืนผลตอบแทน 

 
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท้ังใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมกันประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี
เป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 และส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ท่ีมีการ
จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่กองทนุ 
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ตัวอย่างการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน 
ส่วนที่ 1 เงินต้น : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงิน ท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 95  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 เมื่อสิ้น
ระยะเวลาประมาณ 3 ปี  

 
ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก 
 

ตราสารที่ลงทุน อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน

โดยประมาณ 
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) AAA/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด AAA/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) AA/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) A+/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) A+/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

A/TRIS 9.00% 

หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) A/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)  

A/TRIS 9.00% 

หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) A/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) A-/TRIS 9.00% 
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
(ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 

A/TRIS 5.00% 

สัญญาวอร์แรนท์  5.00% 
รวม  100.00% 
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หมายเหตุ :  
* ตราสารท่ีคาดว่าจะลงทุนและ/หรือสัดส่วนท่ีลงทุน และ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุน โดยประมาณ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ซึ่งจะไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่น และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าว
จะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ 
** หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป 
หรือเนื่องจากปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีได้ประมาณการไว้ข้างต้น 
*** ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร     

 

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทน : เงินลงทุนในส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 5 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาวอร์แรนท์ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน 1) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาเป็นราย 3 เดือน รวมท้ังสิ้น  
12 งวด 
2) คู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารได้ก าหนดกลไก “Floor Mechanism” 
ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises 
ไว้ที่ร้อยละ 0 (Floor) ในแต่ละงวดสัญญา กล่าวคือ  
2.1) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดท่ีพิจารณาเทียบกับดัชนี 
ณ วันท่ีเริ่มลงทุนมีค่ามากกว่าร้อยละ 0 ผลตอบแทนท่ีได้รับในงวดนั้น
จะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดที่พิจารณา และ 
2.2) หากอัตราการเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวดท่ีพิจารณาเทียบกับดัชนี  
ณ วันท่ีเริ่มลงทุนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ผลตอบแทนท่ีได้รับในงวด
นั้นจะเท่ากับ 0  

สกุลเงินท่ีลงทุนในสัญญา 
วอร์แรนท์ 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

อายุตราสาร 3 ปี 
อัตราการมีส่วนร่วมใน
ผลตอบแทน (Participation 
Rate) 

50% 



 

5 
 

ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 
ผู้ค้ าประกันสัญญาวอร์แรนท์ Citigroup Global Markets Limited 

หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อย่างไรก็ตาม อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนจะไม่ต่ ากว่าอัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน  
ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ (50%) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 

ท้ังนี้ กองทุนจะจ่ายคืนเงินต้น และผลตอบแทน เพียงครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ  

 

1. สูตรการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน:  
 
 
 
                 
โดยที ่ 
PR = อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ท่ีก าหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออก 
ตราสาร  
 

• ดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันท่ีพิจารณาผลตอบแทนในแต่ละงวด หารด้วยดัชนี  
Hang Seng China Enterprises ณ วันเริ่มลงทุน ลบด้วย 1 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน 
แบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ 
เงื่อนไขที่ 1 ถ้าผลตอบแทนมากกว่า 0% (> 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = จ านวนท่ีค านวณ
ได ้      
เงื่อนไขที่ 2 ถ้าผลตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% (≤ 0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = 0.00%  
 

• น าผลตอบแทนท่ีได้รับในแต่ละงวดรวมกันและหารด้วยจ านวน 12 งวด ดังนี ้ 
ผลตอบแทนท่ีได้รับเฉลี่ยตลอด 12 งวด = (งวดที่ 1 + งวดท่ี 2 + งวดท่ี 3 + งวดที่ 4 + งวดท่ี 5 + งวด
ท่ี 6 + งวดท่ี 7 + งวดท่ี 8 + งวดท่ี 9 + งวดท่ี 10 + งวดท่ี 11 + งวดท่ี 12) / 12  

 



 

6 
 

• ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ = ผลตอบแทนท่ีได้รับเฉลี่ยตลอด 12 งวด คูณด้วย อัตราการมี 
ส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ท่ีก าหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร     

 
2. ตารางวันที่ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ :  
    สมมติให้กองทุนลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

งวด 
 

ดัชนี Hang Seng China 
Enterprises 

ณ วันท าการแรกที่ลงทุน 

ดัชนี Hang Seng China 
Enterprises 

ณ วันที่พิจารณาเทียบในแต่ละงวด 
1 10 กรกฎาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 
2 10 กรกฎาคม 2562 10 มกราคม 2563 
3 10 กรกฎาคม 2562 10 เมษายน 2563 
4 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2563 
5 10 กรกฎาคม 2562 12 ตุลาคม 2563 
6 10 กรกฎาคม 2562 11 มกราคม 2564 
7 10 กรกฎาคม 2562 12 เมษายน 2564 
8 10 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2564 
9 10 กรกฎาคม 2562 11 ตุลาคม 2564 
10 10 กรกฎาคม 2562 10 มกราคม 2565 
11 10 กรกฎาคม 2562 11 เมษายน 2565 
12 10 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2565 

 
หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะแจ้งวันท่ีพิจารณาผลตอบแทนในแต่ละงวดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  
ภายใน 15 วันท าการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยในกรณีท่ีวันท่ีพิจารณา
ผลตอบแทนเป็นวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการค านวณดัชนี Hang Seng China 
Enterprises หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการค านวณดัชนี Hang Seng China 
Enterprises และท าให้ไม่สามารถค านวณดัชนีดังกล่าวได้ในวันท่ีพิจารณาผลตอบแทน วันท่ีพิจารณา
ผลตอบแทนในงวดนั้นจะถูกเลื่อนตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาวอร์แรนท์ท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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3. ตัวอย่างการค านวณผลตอบแทนของกองทุน: 
สมมติเงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 : ประมาณ 950,000 บาท ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนนี้
เติบโตเป็น 1,000,000 บาท  
 

ส่วนที่ 2 : ประมาณ 50,000 บาท ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ 
การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยจะวัดผลตอบแทนเป็นราย 3 เดือน  
รวมท้ังสิ้น 12 งวด  

1) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุนจ านวน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุน 
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 
สัดส่วน

การลงทุน 

อัตราผลตอบแทน ณ 
วันครบอายุกองทุน 
(ประมาณ 3 ปี) 

การได้รับคืนเงินต้น 
+ ผลตอบแทน 

ที่คาดว่าจะได้รับ 
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ และ/
หรือเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ
ตราสารทางการเงิน ท้ังใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

95% ประมาณ 6.30%* 
(หรือ 2.06% ต่อปี) 

 

100.99% 

หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ**    0.99% 
เงินต้นและผลตอบแทน 
จากการลงทุนในส่วนท่ี 1
หลังจากหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุนโดยประมาณ 

  100.00% 

ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 5% ตัวอย่างผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ 
ตามตารางด้านล่าง 

  

2) ตารางตัวอย่างแสดงผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  

สมมติให้ (1) ราคาปิดของดัชนี Hang Seng China Enterprises ณ วันท่ี ลงทุน = 11,500 จุด  
           (2) อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate: PR) ท่ีก าหนดโดยคู่สัญญาหรือ 
                ผู้ออกตราสาร = 50%  
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 สมมตฐิานที่ 1 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า ณ วันท่ีลงทุน 
                     ทุกงวด ตามตัวอย่างดังนี้  

งวด 

ดัชนี Hang Seng 
China Enterprises 

ณ งวดที่ก าหนด
พิจารณา 

ดัชนี Hang Seng 
China Enterprises ณ  
งวดที่ก าหนดพิจารณา
เทียบ ณ วันที่ลงทนุ 

(11,500 จุด) 

ผลตอบแทนที่ได้รับ 
ในแต่ละงวด 

1 9,380 -18.43% 0.00% 
2 10,532 -8.42% 0.00% 
3 9,543 -17.02% 0.00% 
4 8,275 -28.04% 0.00% 
5 9,380 -18.43% 0.00% 
6 9,251 -19.56% 0.00% 
7 10,865 -5.52% 0.00% 
8 7,132 -37.98% 0.00% 
9 7,484 -34.92% 0.00% 
10 9,070 -21.13% 0.00% 
11 9,616 -16.38% 0.00% 
12 6,785 -41.00% 0.00% 

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนท่ี 2 รวม 12 ครั้ง =  0.00% 

 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ = 0.00% X 50% (สมมติให้ PR=50%)  
                                     = 0.00% ต่อ 3 ปี (หรือ 0.00% ต่อปี) 
สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที ่1 การค านวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 
ทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี ้

เงินต้น + ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเม่ือครบอายุโครงการ
ประมาณ 3 ปี 
ส่วนท่ี 1 เงินต้น                                                    =    1,000,000.00 บาท 
ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (0.00%)         =                0.00 บาท 
รวม                                                                  =     1,000,000.00 บาท 
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สมมติฐานที ่2 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าท่ีบางงวดลดลงน้อยกว่าวันท่ีลงทุน 
                     และในบางงวดเพ่ิมขึ้นมากกว่าวันท่ีลงทุน ตามตัวอย่างดังนี้  

งวด 

ดัชนี Hang Seng 
China Enterprises 

ณ งวดที่ก าหนด
พิจารณา 

ดัชนี Hang Seng 
China Enterprises ณ  
งวดที่ก าหนดพิจารณา
เทียบ ณ วันที่ลงทนุ  

(11,500 จุด) 

ผลตอบแทนที่ได้รับ 
ในแต่ละงวด 

1 9,380 -18.43% 0.00% 
2 10,532 -8.42% 0.00% 
3 10,865 -5.52% 0.00% 
4 14,981 30.27% 30.27% 
5 17,018 47.98% 47.98% 
6 16,125 40.22% 40.22% 
7 15,858 37.90% 37.90% 
8 10,865 -5.52% 0.00% 
9 14,915 29.70% 29.70% 
10 16,731 45.49% 45.49% 
11 9,251 -19.56% 0.00% 
12 7,484 -34.92% 0.00% 

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนท่ี 2 รวม 12 ครั้ง =  19.30% 
 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ = 19.30%* X 50% (สมมติให้ PR=50%)  
                                     = 9.65% ต่อ 3 ปี (หรือ 3.12% ต่อปี)  
*19.30% ค านวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดท่ี 1 +งวดท่ี 2+งวดท่ี 3+งวดท่ี 4+งวดท่ี 5+งวดท่ี 6+ 
งวดท่ี 7+งวดท่ี 8 +งวดท่ี 9 +งวดท่ี 10+งวดท่ี 11+งวดท่ี 12) / 12  
 (0.00%+0.00%+0.00%+30.27%+47.98%+40.22%+37.90%+0.00%+29.70%+45.49% 
+0.00%+0.00%) / 12  

สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที ่2 การค านวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 
ทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี ้                
เงินต้น + ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเม่ือครบอายุโครงการ 
ประมาณ 3 ปี 
ส่วนท่ี 1 เงินต้น                                                    =   1,000,000.00 บาท 
ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (9.65%)         =        96,500.00 บาท 
รวม                                                                   =   1,096,500.00 บาท 
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สมมติฐานที ่3 : กรณีดัชนี Hang Seng China Enterprises มีมูลค่าทุกงวดมากกว่าวันท่ีลงทุน  
                     ตามตัวอย่างดังนี้ 

งวด 

ดัชนี Hang Seng 
China Enterprises 

ณ งวดที่ก าหนด
พิจารณา 

ดัชนี Hang Seng 
China Enterprises ณ  
งวดที่ก าหนดพิจารณา
เทียบ ณ วันที่ลงทนุ 

(11,500 จุด) 

ผลตอบแทนที่ได้รับ 
ในแต่ละงวด 

1 13,001 13.05% 13.05% 
2 14,364 24.90% 24.90% 
3 15,339 33.38% 33.38% 
4 18,018 56.68% 56.68% 
5 20,082 74.63% 74.63% 
6 17,178 49.37% 49.37% 
7 16,125 40.22% 40.22% 
8 18,431 60.27% 60.27% 
9 16,104 40.03% 40.03% 
10 17,981 56.36% 56.36% 
11 15,169 31.90% 31.90% 
12 14,186 23.36% 23.36% 

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส่วนท่ี 2 รวม 12 ครั้ง =  42.01% 
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ = 42.01%* X 50% (สมมติให้ PR=50%)  
                                   = 21.005% ต่อ 3 ปี (หรือ 6.56% ต่อปี)  
*42.01% ค านวณได้จาก => ผลตอบแทน (งวดที่ 1+งวดท่ี 2+งวดท่ี 3+งวดท่ี 4+งวดท่ี 5+งวดท่ี 6+
งวดท่ี 7+งวดท่ี 8+งวดท่ี 9 +งวดท่ี 10+งวดท่ี 11+งวดท่ี 12) / 12  
(13.05%+24.90%+33.38%+56.68%+74.63%+49.37%+40.22%+60.27%+40.03% 
+56.36%+31.90%+23.36%) / 12  
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สรุปผลตอบแทนจากสมมติฐานที่ 3 การค านวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 
ทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้                 
เงินต้น + ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนเม่ือครบอายุโครงการ 
ประมาณ 3 ปี 
ส่วนท่ี 1 เงินต้น                                                           =   1,000,000.00 บาท 
ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนเมื่อครบอายุโครงการ (21.005%)            =      210,050.00 บาท 
รวม                                                                         =   1,210,050.00 บาท 

 
3) ตัวอย่างการรับผลตอบแทนของสมมติฐานที่ 2 ในกรณีที่ข้อตกลงของสัญญาวอร์แรนท์อยู่ในรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศ และกองทุนได้รับผลตอบแทนจากคู่สัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
3.1) สมมติมูลค่าตามขนาด (Notional Amount) ตามข้อตกลงของสัญญาวอร์แรนท์อยู่ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และกองทุนได้รับผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
3.2) ณ วันท่ีลงทุน เงินลงทุน 1,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 บาท/32 = 31,250 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 
กรณีที่ 1 : ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
              - อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีลงทุน เท่ากับ 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
              - อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีได้รับผลตอบแทน เท่ากับ 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
กรณีที่ 2 : ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
              - อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีลงทุน เท่ากับ 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
              - อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีได้รับผลตอบแทน เท่ากับ 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน 

เงินบาท 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการลงทุนในกองทุนเมื่อครบ

อายุโครงการประมาณ 3 ปี 

เงินต้น + ผลตอบแทนทีค่าดว่า
จะได้รับจากการลงทุน 

ในกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ 
ประมาณ 3 ปี 

กรณีท่ี 1 : ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

31,250 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา x 
9.65% = 3,015.63 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 
3,015.63 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา x 
33 = 99,515.79 บาท 

1,099,515.79 บาท 

กรณีท่ี 2 : ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

31,250 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา x 
9.65% = 3,015.63 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 
3,015.63 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา x 
31 = 93,484.53 บาท 

1,093,484.53 บาท 
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สรุปผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทั้ง 3 สมมติฐาน เป็นดังนี ้ 

สมมติฐาน สถานการณ์ค่าเงิน 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหนี้ 

และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือตราสาร

ทางการเงิน 
ทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ 

(บาท) 

ส่วนที่ 2  
สัญญาวอร์แรนท์ 

(บาท) 

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทน

ทั้งหมดที่คาดว่า
จะได้รับ  

ณ วันครบอายุ
โครงการ 
(บาท) 

สมมติฐานท่ี 1 กรณีท่ี 1 : ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 

กรณีท่ี 2 : ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

1,000,000.00 
 
 
 
 

1,000,000.00 

0.00 
 
 
 
 

0.00 

1,000,000.00 
 
 
 
 

1,000,000.00 

สมมติฐานท่ี 2 กรณีท่ี 1 : ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 

กรณีท่ี 2 : ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

1,000,000.00 
 
 
 
 

1,000,000.00 

99,515.79 
 
 
 
 

93,484.53 

1,099,515.79 
 
 
 
 

1,093,484.53 

สมมติฐานท่ี 3 กรณีท่ี 1 : ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 

กรณีท่ี 2 : ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

1,000,000.00 
 
 
 
 

1,000,000.00 

216,614.06 
 
 
 
 

203,485.94 

1,216,614.06 
 
 
 
 

1,203,485.94 
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หมายเหตุ:  
1) ตัวอย่างการค านวณผลตอบแทนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น 
มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว้ 
2) เงินลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันท่ีลงทุน ดังนั้น 
ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน กองทุน 
จึงมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ ากว่าท่ีระบุไว้ได้ 
 

4. ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับดัชนี Hang Seng China Enterprises 
1) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัทชั้นน าใน
ประเทศจีนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong)  
ซึ่งดัชนีประกอบด้วยหุ้นจ านวน 40 ตัว และมีน้ าหนักของหุ้นแต่ละตัวท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีไม่เกิน
ร้อยละ 10 ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ าหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ  
2) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน คือ  
ใช้วิธี Freefloat-adjusted Market Capitalisation Weighted Index ในการค านวณ โดยดัชนีจะ
ประกอบด้วยหุ้นจ านวน 40 ตัว ท่ีมีมูลค่าตลาดหุ้นปรับด้วย Free Float สูงสุดเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง 
และต้องเป็นหุ้นท่ีมีสภาพคล่องสม่ าเสมอในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์
ฮ่องกง (HKD) ในการค านวณ และรายชื่อหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการค านวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ไตร
มาส  
3) ดัชนี Hang Seng China Enterprises เป็นดัชนีท่ีถูกจัดท าขึ้นโดยบริษัท Hang Seng Indexes 
Company Limited ซึ่งเป็นสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทจัดการ  
4) ดัชนี Hang Seng China Enterprises มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านส่ือท่ี
นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.bloomberg.com (รหัส : HSCEI:IND) 
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินก่อนระยะเวลา 3 ปี 

 
 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายท้ังในประเทศ และ/ หรือ
ต่างประเทศ โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises  

 ผู้ลงทุนท่ีเข้าใจเป็นอย่างดีว่ากองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนท่ีซับซ้อนขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ 
ดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งเป็นตัวแปรอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนไปลงทุน 
โดยผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises  
ในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวท่ีก าหนดไว้ 
ในนโยบายการลงทุน 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนได้ตลอดอายุของกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี 
 
 
 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ตัวอย่าง 

 ค าเตือนที่ส าคัญ 
 กองทุนนี้ไม่ได้มีการประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนหรือผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และขึ้นอยู่กับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน   
 กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนใน

กองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้และควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียด
จากเอกสารประกอบการเสนอขายให้เข้าใจก่อนลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการ
เคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises ในลักษณะเส้นตรง เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับกลไก
การวัดผลตอบแทนในแต่ละงวด อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) รวมถึงมีต้นทุนที่
เกิดจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ ท าให้ผลตอบแทนไม่ได้ปรับตัวขึ้นลงในทิศทางเดียวกับดัชนี Hang Seng 
China Enterprises ทั้งนี้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng 
China Enterprises ที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ทั้ง 12 งวด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

 อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะ
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม อัตราการมีส่วนร่วมใน
ผลตอบแทนจะไม่ต่ ากว่าอัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่ก าหนดไว้ในโครงการ (50%) โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสาร
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น ที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 

 กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ จึงท าให้กองทุนมี
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ส าหรับการ
ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ 

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

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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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 

TCHLINK9 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 
 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector 
Concentration Risk) 

 
 
 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 

 

 

หมายเหตุ : ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ แต่ในส่วนของสัญญาวอร์แรนท์ กองทุน

รวมไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของผลตอบแทนที่ได้รับจากสัญญาวอร์แรนท์ 
 

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

การปอ้งกนัความเสี ยง FX ต ่า สูง
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกัน

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%
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ชื่อทรัพย์สิน 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ/สถาบัน

การจัดอันดับ 
% ของ NAV 

1. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558  
ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565           

A-(tha)/FITCH 9.28% 

2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565    

A-/TRIS 9.19% 

3. หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565      

AA/TRIS 9.19% 

4. หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 
ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565          

A-/TRIS 9.19% 

5. หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565   

A-/TRIS 9.19% 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย* 2.50% 0.75% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

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

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 

 * คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม  
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ 
ของบลจ.ทิสโก้ จ ากัด   
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.375% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่  
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
ส านักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ไม่มี เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมในการวัดผลการด าเนินงาน
ของกองทุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทวอร์แรนท์ ซึ่งจะมีการวัดผลตอบแทนทุกรอบ 3 เดือน และไม่มีการค านวณ
ผลตอบแทนเป็นรายวันเหมือนดัชนีอ้างอิงท่ัวไป อันเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีสร้างขึ้นส าหรับกองทุน
นี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีดัชนีอ้างอิงของสัญญาวอร์แรนท์ติดลบ สัญญาวอร์แรนท์ท่ีกองทุน
ลงทุนมีกลไกการจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ า ท่ีร้อยละ 0 ดังนั้น การจ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไข 
ท่ีเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ ท าให้ไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมในการวัดผลการด าเนินงานของกองทุน 
 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื -4.927% 

         (*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) 

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

ผลตอบแทนกองทนุ 0.92% 0.24% 0.15% 0.92% n.a. n.a. n.a. -0.25%

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 1.61% 0.05% 0.37% 1.61% n.a. n.a. n.a. 3.09%

ความผันผวนของตวัชีว้ัด n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

5.  ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ      
     Miscellaneous  
 

4.  ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คือ 3.09% ต่อป ี

6.  ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปกัหมุดและความผันผวนของ 
    ผลการด าเนินงาน 

 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย   

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

วันที่จดทะเบียน 10 ก.ค. 62   

อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ ากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซื้อ  เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO   
  มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก :  1,000 บาท 
  มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป :  ไม่ก าหนด 
   
  วันท าการขายคืน รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ     

 
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดย
อัตโนมัติในวันครบก าหนดอายุโครงการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง 
“กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” 

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
  (http://www.tiscoasset.com)   
รายชื่อผู้จัดการกองทุน        ชื่อ-นามสกุล                                   วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 
  1. นายภัคพล วนวิทย์                             10 ก.ค. 62 
  2. นายสากล รัตนวรี                                                                       10 ก.ค. 62 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 
ของกองทุนรวม (PTR) 

0.02 
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก ้ จ ากัด 
รับซื้อคืน โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4  

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) 

 
 
 
 
 

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 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ      
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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 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  

 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

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

ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 


