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หนังสือชี�ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิด ทสิโก้ หุ้นระยะยาวปันผล   

(TISCO Dividend Long Term Equity Fund) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คาํเตอืน :   
*   ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

*   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื+อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ 

ทางภาษีที+เคยได้รับภายในกาํหนดเวลา มิฉะนั0นจะต้องชําระเงินเพิ+ม และ/หรือเบี0ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

*    การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี@ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล เมื@อเห็นว่า 

การลงทุนในกองทุนนี�เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี@ยงที@อาจเกดิขึ�นจากการลงทุนได้ 

*    ในกรณีที@มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที@กาํหนดไว้ในหนังสือชี�ชวน 

*   ในกรณีที@กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที@สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด 

ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนตามที@มคีาํสั@งไว้ได้ 

*    ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี�ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี�ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื@อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื@อมีข้อสงสัยให้สอบถาม 

ผู้ตดิต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื�อหน่วยลงทุน 
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ประเภท นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม และผลตอบแทนที�ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 
ชื@อกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก ้หุน้ระยะยาวปันผล (TISCO Dividend Long Term Equity Fund : TDLTF) 
ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที8มีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายโุครงการ 
มูลค่าที@ตราไว้  10 บาท (สิบบาทถว้น) 
วันที@ได้รับอนุมัติให้จัดตั�งและจัดการกองทุน         EF พฤษภาคม JKKL 
วนัที@จดทะเบียนกองทุนรวม                            13 มิถุนายน 2550 
 

ϖ นโยบายการลงทุนของกองทุน 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ้8 งหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ  (“ net exposure ”) ในหุ้นสามญัของบริษทั 
ที8จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเฉลี8ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ FK ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน สําหรับส่วนที8เหลืออาจลงทุนในตราสาร 
ทางการเงิน ตราสารแห่งหน̂ีอื8นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื8นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื8นอย่างใดอย่างหนึ8 งหรือหลายอย่าง  
ตามที8คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 
นอกจากน̂ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ̂ือขายล่วงหนา้ และตราสารที8มีลกัษณะของสัญญาซ̂ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
   

ϖ ผลตอบแทนที@ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 
ผูล้งทุนมีโอกาสที8จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน ดงัต่อไปน̂ี 
1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั^งน̂ี ผูล้งทุนตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื8อนไขที8กฎหมายกาํหนด 
2) กาํไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนที8เพิ8มข̂ึน อนัเนื8องมาจากการปรับตวัสูงข̂ึนของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3) เงินปันผล โดยบริษทัจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ E คร̂ัง ทั^งน̂ี การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไดก้็ต่อเมื8อกองทุนรวม 

มีกาํไรสะสมและจะตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมข̂ึนในงวดบญัชีที8มีการจ่ายเงินปันผลนั^น ซึ8 งการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคร̂ัง บริษทัจดัการ 
อาจเลือกจ่ายตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหนึ8งดงัต่อไปน̂ี 
- จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ̂ียรับที8ไดรั้บจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
- จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ jL ของกาํไรสะสมดงักล่าว หรือกาํไรสุทธิในงวดบญัชีที8จะจ่ายเงินปันผลนั^นแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ8ากวา่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที8จะไม่จ่ายเงินปันผลโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที8เงินปันผลที8คาํนวณได ้ 
(ตามหลกัเกณฑที์8ระบุไวข้า้งตน้) มีมลูค่าตํ8ากวา่ L.JL บาทต่อหน่วยลงทุน 
 

ϖ ตัวชี�วัดของกองทุน (benchmark) 
ตวัช̂ีวดัของกองทุนน̂ี ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
 

ϖ แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี@ยงของกองทุน 
 

 
     ความเสี@ยงตํ@า                                                                ความเสี@ยงสูง 
   
 

 

  

 
 
 
 

คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบักองทุนรวม 
 
 
ส่วนที� & คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัลกัษณะที�สําคญัของกองทุน 
 

ϖ กองทุนรวมนี�เป็นกองทุนรวมที@มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่  ? อย่างไร ? 
ไม่มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

ϖ กองทุนรวมนี�มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?   
2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น) 

 

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินที@ลงทุน
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินที@ลงทุน 
ในต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทุนรวม
พนัธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหนี� 

กองทุนรวม
ผสม 

กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที@ลงทุน
ในทรัพย์สิน
ทางเลอืก 

  เช่น  ทองคํา 
นํ�ามันดบิ  ดชันี
สินค้าโภคภัณฑ์  
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ϖ กองทุนรวมนี�เหมาะสมที@จะเป็นทางเลอืกสําหรับเงินลงทุนลกัษณะใด ? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?  

กองทุนน̂ีเหมาะสําหรับผูล้งทุนที8ตอ้งการออมเงิน และลงทุนในระยะยาวเพื8อสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผูล้งทุนตอ้งสามารถยอมรับความเสี8ยงจากการลงทุน 
ในหุ้นและความผนัผวนของตลาดหุ้นได ้ ทั^ งน̂ี ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน̂ีไม่น้อยกว่า K ปีปฏิทิน เพื8อที8จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามที8กฎหมายกาํหนด 
 

ϖ ปัจจัยใดที@มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลี8ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูล้งทุนตอ้งทนต่อการเคลื8อนไหวของมลูค่าหน่วยลงทุน
ได ้
 

ϖ กองทุนรวมนี�เป็นกองทุนรวมที@มีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที@มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทุน และไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 

ϖ กองทุนรวมนี�มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 
รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน คือ วนัที8 31 ธนัวาคมของทุกปี 

 
ส่วนที� + คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัข้อกาํหนดในการซื/อขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

ϖ กองทุนรวมนี�มีวิธีการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
การขายหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจสามารถสั8งซ̂ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (http://www.tiscoasset.com) หรือติดต่อไดที้8บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย 
หรือรับซ̂ือคืน ทุกวนัทาํการ ระหวา่งเวลา o.jL ถึง EK.LL น. 
 

ทั^งน̂ี ผูสั้8งซ̂ือสามารถชาํระเงินเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ ลงวนัที8ที8สั8งซ̂ือและขีดคร่อมเฉพาะสั8งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื�อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดย บลจ. ทิสโก้ 
จาํกัด” หรือนาํเช็คหรือเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั “บัญชีจองซื�อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยบลจ. ทิสโก้ จาํกัด” ตามที8กองทุนไดเ้ปิดบญัชีไวก้ับธนาคาร 
ที8กาํหนดดงัต่อไปน̂ี 

- ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่   เลขที8บญัชี  LLLEEEELLLJojE 
- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสีลม  เลขที8บญัชี  LLE-E-jLqrq-F 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัรัชโยธิน  เลขที8บญัชี  EEE-j-LKJoj-s 
- ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่   เลขที8บญัชี  ELE-j-jssos-J 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพลินจิต  เลขที8บญัชี  LLE-L-EFrrJ-K 
-         ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยสวนพล ู  เลขที8บญัชี  EoJ-F-LLJsj-E 

 

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (http://www.tiscoasset.com) หรือติดต่อไดที้8บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ̂ือคืน ทุกวนัทาํการ ระหวา่งเวลา o.jL ถึง EK.LL น. 
 

ϖ กรณีใดที@บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?  
บริษทัจดัการจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื8อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที้8มีถิ8นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ8 งโดยปกติมีถิ8นที8อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซึ8 งจดัให้มีข̂ึนและดาํเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิที8จะปฏิเสธหรือระงบัการสั8งซ̂ือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
สําหรับผูล้งทุนที8เป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) ดงันั^น ผูล้งทุน หรือผูรั้บโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาที8จองซ̂ือ หรือสั8งซ̂ือหน่วย
ลงทุน หรือในเวลาที8ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิไดเ้ปิดบญัชีซ̂ือขายหน่วยลงทุนเพื8อหรือในนามของ US Person  
ทั^งน̂ี บริษทัจดัการอาจเพิ8มเติมประเทศอื8นใด หรือพลเมืองของประเทศอื8นใด ที8อาจจะกาํหนดข̂ึนในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั^งน̂ีจะแจง้ประเทศที8เพิ8มเติมใหท้ราบในหนงัสือช̂ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 
 

ϖ กองทุนรวมนี�มีข้อกําหนดเกี@ยวกับการเลื@อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั@งที@รับไว้แล้ว และ 
การหยุดรับคําสั@งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?   
การเลื@อนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการอาจเลื8อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที8ไดมี้คาํสั8งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน̂ี 
(1) บริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล 
(2)   มีคาํสั8งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที8บริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการพบวา่
ราคารับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคา
รับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนที8ไม่ถูกตอ้งนั^นต่างจากราคารับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนที8ถูกตอ้งตั^งแต่ 1 สตางคข̂ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั^งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ̂ือคืน
หน่วยลงทุนที8ถูกตอ้ง 
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(3)   มีคาํสั8งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที8บริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มลู 
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  โดยราคารับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนที8ไม่ถูกตอ้งนั^นต่างจากราคารับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนที8ถูกตอ้งตั^งแต่  
1 สตางคข̂ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั^งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนที8ถูกตอ้ง 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั@งที@รับไว้แล้ว 
บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ̂ือคืน หรือไม่รับสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั8งซ̂ือ คาํสั8งขายคืน หรือคาํสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนที8ไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุด
รับคาํสั8งซ̂ือ คาํสั8งขายคืน หรือคาํสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนได ้ ในกรณีที8ปรากฏเหตุดงัต่อไปน̂ี 
(1)  ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ̂ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ̂ือขายไดต้ามปกติ 
(2)  เมื8อบริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดได้
อยา่งสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาํเป็นอื8นใดเพื8อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ทั^งน̂ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ̂ือคืน หรือไม่รับสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั8งซ̂ือ คาํสั8งขายคืน หรือคาํสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนที8ไดรั้บ
มาแลว้ หรือจะหยดุรับคาํสั8งซ̂ือ คาํสั8งขายคืน หรือคาํสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนในกรณีน̂ีไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต 
 

การหยุดรับคําสั@งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื8อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที8มีความจาํเป็นเพื8อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื8อรักษาเสถียรภาพ 
ในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษทัจดัการหยดุรับคาํสั8งซ̂ือ คาํสั8งขายคืน หรือคาํสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชั8วคราวตามระยะเวลาที8เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับคาํสั8งซ̂ือ คาํสั8งขายคืน หรือคาํสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้
 

วิธีการสับเปลี@ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?  
การสับเปลี8ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ8 ง (“กองทุนตน้ทาง”) เพื8อซ̂ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ8 ง (“กองทุน
ปลายทาง”) ตามเงื8อนไขที8ระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนซึ8 งไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนและ/หรือ 
ค่าเบ̂ียปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะส̂ัน (ถา้มี) ไปซ̂ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั8งสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งกองทุนที8ระบุดงัต่อไปน̂ี 
E)  การสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบริษทัจดัการ  
J)  การสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ทิสโก ้หุน้ระยะยาวปันผล (กองทุนตน้ทาง) ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอื8น 
j)  การสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที8อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอื8น (กองทุนตน้ทาง) มาเขา้กองทุนเปิด ทิสโก ้หุ้นระยะยาว 
ปันผล  (กองทุนปลายทาง)  
r)  การสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนเปิดใดๆ ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการและกองทุนเปิด ทิสโก ้หุ้นระยะยาวปันผล ตามเงื8อนไขที8บริษทัจดัการ
กาํหนด 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี8ยนหน่วยลงทุนได้ที8บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ̂ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) ในระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.  
 

ϖ กองทุนรวมนี�กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากดัการโอนไว้ ?  
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
- ไม่มี - 
 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทุน 
- บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที8การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 
- หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก ้หุน้ระยะยาวปันผล  จะนาํไปจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนาํหรือนาํไปเป็นประกนัมิได ้

 

ϖ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี@ยวกบัมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทาง ?  
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) หรือทางหนงัสือพิมพA์STVผูจ้ดัการรายวนั และหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
 

ส่วนที� 0  คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ϖ กองทุนรวมนี�มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่  ?  อย่างไร ? 
บริษทัจดัการจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานที8ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั^งใหถื้อวา่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ที8บริษทัจดัการจดัเตรียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั^นเป็นหลกัฐานที8ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดว้ยเช่นกนั โดยจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตั^งแต่วนัถดัจากวนัส̂ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร̂ังแรกและภายใน 5 วนัทาํการนบัตั^งแต่วนัถดัจาก
วนัคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ̂ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที8ขายและรับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร̂ังแรก  
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ϖ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�อาจถูกจํากดัสิทธิในเรื@องใด ? ภายใต้เงื@อนไขอย่างไร ?  ข้อมูลเกี@ยวกบัการถูกจํากดัสิทธิออกเสียงในกรณีที@ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าอัตราที@ประกาศกาํหนดเป็นอย่างไร ?   
- ไม่มี - 

 

ϖ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?   
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดที้8สาํนกังานของบริษทัจดัการหรือเวบ็ไซต ์
ของบริษทัจดัการ (http://www.tiscoasset.com) 

 

ϖ กองทุนรวมนี�มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว
หรือไม่  ? อย่างไร ?   
หากผูล้งทุนตอ้งการร้องเรียนสามารถติดต่อไดที้8หน่วยงานกาํกบัของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  โทรศพัท ์0-2633-6455 ถึง 6457  
หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

        ทั^งน̂ี กองทุนน̂ีไม่มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
 

ส่วนที� 2  คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบับุคคลที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนนิการของกองทุนรวม 
 

ϖ ข้อมูลเกี@ยวกบับริษัทจัดการกองทุนรวม   
รายชื@อคณะกรรมการของบริษัท ไดแ้ก่  
1. นายสถิตย ์อ๋องมณี   
2. นายชาตรี จนัทรงาม  
3. นางดุลยรัตน์ ทวผีล   
4. นางสาวอารยา ธีระโกเมน 
5. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส      
6. นางดวงรัตน์ กิตติวทิยากุล 
 

รายชื@อผู้บริหารของบริษัท ไดแ้ก่ 
1. นางสาวอารยา ธีระโกเมน  ตาํแหน่ง กรรมการอาํนวยการ 
2. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส     ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางดวงรัตน์ กิตติวทิยากุล ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางสาวภาวณีิ องคว์าสิฏฐ ์ ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารสายงานจดัการลงทุน 
 

จํานวนกองทุนรวมทั�งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  (ขอ้มลู ณ วนัที8 Js ธนัวาคม JKKF) 
E. จาํนวนกองทุนรวมทั^งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั : FK กองทุน    
J. มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม : Jj,FJE.rs ลา้นบาท    
 

ϖ รายชื@อคณะกรรมการการลงทุน ไดแ้ก่  
E. นางสาวอารยา ธีระโกเมน  ตาํแหน่ง กรรมการอาํนวยการ 
2. นางสาวภาวณีิ องคว์าสิฏฐ ์ ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารสายงานจดัการลงทุน 
3. นางสาวอจัฉรา มงคลนาวนิ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัการลงทุน-ตราสารทุน  
4. นายอนุชา หล่อทองคาํ   ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
5. นายศรุต ศีลรักษา   ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  
6.  นายสุจริต สุทศัน์ ณ อยธุยา  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
7. นายสุรชยั  พรชยัทิพยรั์ตน์  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
8. นายเกียรติศกัด ์ปรีชาอนุสรณ์  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
9. นางสาวนุชนภา สุนทราภา ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
10. นายนราธร  จารุกุลวนิช    ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
11. นางสาววไิล บุญเจริญวฒันา  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
12. นายณัฐพล  เลิศทศันวนิช  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
13. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
14. นายกมลยศ สุขมุสุวรรณ  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
EK.  นางสาวธนทัฐา วชัรานุกรู ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 

       EF.  นางณิธาวลัย ์ อิศรเสนา ณ อยธุยา ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
17. นายภคัพล วนวทิย ์  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
Eo. นายชูศกัดิ�  อวยพรชยัสกุล ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการกองทุน 
19. นางสาวรณิดา องัสนนัท ์ ตาํแหน่ง หวัหนา้ปฏิบติังานวเิคราะห์และควบคุมความเสี8ยง 
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ϖ รายชื@อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที@เกี@ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั� งหน้าที@ความรับผิดชอบ 

ของผู้จัดการกองทุนดงักล่าว?   
 
1. นางสาวอจัฉรา มงคลนาวนิ 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา ช่วงเวลา 

ประสบการณ์ทํางาน 

ตําแหน่ง 

ชื@อบริษัท 
บทบาท / หน้าที@ 

ในอุตสาหกรรมการจัดการ

กองทุน 

CFA Chartered Holder 
 
Cleveland State 
University 
MBA (Finance and 
Quantitative Business 
Analysis))/2536 
 
Assumption University  
BBA (Finance and 
Banking)/2535 

2553 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2542-2552 
 
 
 
2540 – 2542 
 
 
 
2538 – 2540 
 
 
 
2537 – 2538 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทิสโก ้จาํกดั 
 
ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทิสโก ้จาํกดั 
 
ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวม  บริหารทุนไทย จาํกดั 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวม  บริหารทุนไทย จาํกดั 
 
นกัวเิคราะห์ 
บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทุน/ 
บริหารกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคล 
 
ผูจ้ดัการกองทุน/ 
บริหารกองทุนรวม 
ประเภทตราสารทุน 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน/ 
บริหารกองทุนรวม 
ประเภทตราสารทุน 
 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
 

ประสบการณ์การทาํงาน 19 ปี 
 
จาํนวนปีที8อยูใ่นธุรกิจจดัการ
ลงทุน 18 ปี 
 
จาํนวนปีที8อยูใ่นกลุ่มทิสโก ้ 
18 ปี 
 
จาํนวนปีที8เป็นผูจ้ดัการ
กองทุน 17 ปี 
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J.  นายนิพจน์  ไกรลาศโอฬาร 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา ช่วงเวลา 

ประสบการณ์ทํางาน 

ตําแหน่ง 

ชื@อบริษัท 
บทบาท / หน้าที@ 

ในอุตสาหกรรมการจัดการ

กองทุน 

CFA Charter Holder 
 
 
Certified FRM Holder, 
GARP / 2552  
 
Macquarie University 
Master of Applied 
Finance, Australia 
/ 2551 
 
Assumption University 
Bachelor of Business 
Administration - 
Finance and Banking 
/2550 

2553 -ปัจจุบนั 
 
 
 

2552 -2553 
 
 
 
 

2550 

ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทิสโก ้จาํกดั 
 
เจา้หนา้ที8วเิคราะห์และควบคุม
ความเสี8ยง 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทิสโก ้จาํกดั 
 
เจา้หนา้ที8บริหารความเสี8ยง 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการกองทุน/ บริหาร
กองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคล 
 
วเิคราะห์และควบคุม
ความเสี8ยงกองทุนรวม 
กองทุนสาํรองเล̂ียงชีพ
และกองทุนส่วนบุคคล 
 
วเิคราะห์และควบคุม
ความเสี8ยงพอร์ตการ
ลงทุนของบริษทั
หลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี 
 
จาํนวนปีที8อยูใ่นธุรกิจจดัการ
ลงทุน 2 ปี 
 
จาํนวนปีที8เป็นผูจ้ดัการ
กองทุน 3 ปี 

 
ϖ รายชื@อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ 

E. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จาํกดั    โทรศพัท ์ 0-2633-7381-84 
J. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)      โทรศพัท ์ 0-2633-6000 กด r 
j. บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั     โทรศพัท ์ 0-2633-6616, 0-2633-6655 
r. ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์ L-JFoL-jjjj 
K. บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์ 0-2658-8888 
F. บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์ 0-2635-1718 
s. บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์ 0-2659-7000 
o. บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์ 0-2275-0888 
q. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั     โทรศพัท ์ 0-2949-1000 
EL. บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   โทรศพัท ์ 0-2657-7170 
EE. บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จาํกดั     โทรศพัท ์ 0-2680-1234 
EJ. บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั8น พาร์ทเนอร์ จาํกดั    โทรศพัท ์ 0-2660-6688 
Ej. บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์ 0-2638-5000 
Er. บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต̂ี จาํกดั     โทรศพัท ์ 0-2285-5115 
EK. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์ 0-2217-8888 
EF. บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จาํกดั     โทรศพัท ์ 0-2697-3873 
Es. บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั    โทรศพัท ์ L-JFro-EEEE 
Eo. บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ L-JFKq-oLLL ต่อ oEJL 
Eq. บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั                                              โทรศพัท ์  0-2673-5000 ต่อ KJLE-KJLj 
JL. บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั    โทรศพัท ์  0-2627-3100 
JE. บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)           โทรศพัท ์  0-2231-3777 
JJ. บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์  0-2660-5429 
Jj. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)                                         โทรศพัท ์ L-JFqF-LLLL 
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ϖ รายชื@อผู้ดูแลผลประโยชน์  ไดแ้ก่  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกัชิดลม อาคาร J ชั^น j เลขที8 ELFL ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ ELrLL  
โทรศพัท ์0-2256-2316-21 โทรสาร 0-2256-2401-4  

ทงัน̂ี นอกจากหนา้ที8ตามที8กาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั^งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ที8ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
ดว้ย 
 

ϖ รายชื@อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไดแ้ก่  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จาํกดั 
เลขที8 48/16-17 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั^น 9  ถ.สาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500   
โทรศพัท ์0-2633-7777 

 

ϖ รายชื@อผู้สอบบัญชี ไดแ้ก่ 
นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ นายพจน์ อศัวสันติชยั  นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอุดมพร นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิ�  นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  
เลขที8 JFs/E ถ.ประชาราษฎร์ สาย E แขวงบางซื8อ เขตบางซื8อ กรุงเทพมหานคร ELoLL 
โทรศพัท ์0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 

 

ส่วนที� 3  คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทุนรวมนี/ 
ϖ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ@มเติมเกี@ยวกบักองทุนรวมนี�ได้ที@ช่องทางใดบ้าง 

ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ8มเติมเกี8ยวกบักองทุนไดที้8 
         E) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จาํกดั 

      เลขที8 48/16-17 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั^น 9  ถ.สาทรเหนือ     
      เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
      โทรศพัท ์0-2633-7777 
       Website : http://www.tiscoasset.com 
       Email : tiscoasset@tisco.co.th  
 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ̂ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 
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ปัจจยัความเสี�ยงของกองทุนรวม    
 
 
ประเภทของความเสี8ยงในการลงทุนและแนวทางการบริหารความเสี8ยงสามารถสรุปไดด้งัน̂ี 
 

ประเภทของความเสี@ยงในการลงทุนที@ผู้ลงทุนควรทราบ แนวทางการบริหารความเสี@ยง 

1. ความเสี8 ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (market risk) คือ โอกาสที8 
ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นที8กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตวัของราคาสินคา้ 
ที8เป็นปัจจยัในการผลิต หรือเกิดสงคราม เป็นตน้ 

 
2. ความเสี8ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (business risk) คือ ความเสี8ยง

ที8เกิดจากการเปลี8ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ  ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ  ซึ8 ง
จะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของธุรกิจนั^นๆใหมี้การปรับตวัเพิ8มข̂ึนหรือลดลง 

 
3. ความเสี8ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)  ซึ8 งเกิดจากการ

ที8กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารนั^นๆไดใ้นราคาที8เหมาะสมหรือภายใน
ระยะเวลาที8ตอ้งการ 

 
4. ความเสี8ยงจากความสามารถในการชาํระหน̂ีของผูอ้อกตราสาร (credit risk)  

คือ โอกาสที8ผู ้ออกตราสารหน̂ีไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบ̂ีย 
ไดต้ามกาํหนดเวลา 

 
 
5. ความเสี8 ยงจากการเข้าทําสัญญาซ̂ือขายล่วงหน้า (leverage risk) คือ  

ความเสี8 ยงจากการลงทุนในสัญญาซ̂ือขายล่วงหน้าเพื8อป้องกันความเสี8 ยง          
โดยระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื8อป้องกันความเสี8ยงนั^น จะข̂ึนกับ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผูจ้ัดการกองทุน ซึ8 งอาจไม่สามารถ
ป้องกันความเสี8 ยงได้ทั^ งหมด และหากคาดการณ์ผิดอาจทาํให้เสียโอกาส 
ในการไดรั้บผลตอบแทนที8มากข̂ึน 

1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ8 งผู ้จัดการกองทุนจะติดตามและวิ เคราะห์ปัจจัยที8 มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทุนอย่างต่อเนื8 องสมํ8าเสมอ  
เพื8อลดความเสี8ยงในดา้นน̂ี 

 
 
2. กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารโดยผูอ้อกตราสาร 

ในหลายๆ ธุรกิจเพื8อให้เกิดการกระจายความเสี8ยงจากการลงทุน 
 
 
3. ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที8มีคุณภาพและคาํนึงถึง

สภาพคล่องในการซ̂ือขายก่อนตดัสินใจลงทุน 

  

 
4. ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที8ดีมีคุณภาพ  มีประวติั

การดําเนินงานที8 ดี  และมีความมั8นคง นอกจากน̂ี ผู ้จัดการกองทุน 
จะติดตามและวิ เคราะห์ปัจจัยที8 มีผลกระทบต่อราคาของตราสาร 
อยา่งสมํ8าเสมอ 

 
5. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื8อป้องกันความเสี8 ยงตาม

หลักเกณฑ์ที8ก ําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี8 ยงลงทุน/
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เช่น จาํกัดสัดส่วนการลงทุน 
ในสัญญาซ̂ือขายล่วงหนา้เป็นร้อยละต่อขนาดของกองทุน 
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 ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
 

อตัราส่วนการลงทุน [เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนกรณี
กองทุนรวมทั8วไป] 

อตัราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน  หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ@ง  (company limit)  
- การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ที8มี 

อนัดบัความน่าเชื8อถืออยูใ่นอนัดบัที8สามารถลงทุนได ้ 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 20 

- การลงทุนในทรัพยสิ์นที8สถาบนัการเงินที8มีอนัดบัความ 
น่าเชื8อถืออยูใ่นอนัดบัที8สามารถลงทุนไดเ้ป็นผูอ้อก/คู่สัญญา 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 20 

- การลงทุนในทรัพยสิ์นของผูอ้อก/คู่สัญญาที8มีอนัดบัความ 
น่าเชื8อถืออยูใ่นอนัดบัที8สามารถลงทุนได ้หรือ บริษทัที8มีหลกัทรัพย์
ที8ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้าํการซ̂ือขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรัพย ์

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 15 

อตัราส่วนการลงทุนที@คํานวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพยสิ์นของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ8ง  ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 30 

อตัราส่วนที@คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)   
      - การลงทุนในเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตั�วแลกเงิน ตั�วสัญญาใชเ้งิน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 45 

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 20 
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ลงทุนไม่เกินร้อยละ EK EK 
- การทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์องกองทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ JK JK 
- การลงทุนในตราสารที8มีลกัษณะของสัญญาซ̂ือขายล่วงหนา้

แฝง 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ JK                     JK 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั/งหมดที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที@เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 อตัราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง(ร้อยละ)** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั�งหมดที@ประมาณการได้ ไม่เกิน 2.50% ของ NAV 
ถวัเฉลี8ยของรอบระยะเวลา

บญัชีของกองทุน 

1.778 

○ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.50% ของ NAV 1.604 

○ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08 ของ NAV 0.040 

○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ของ NAV 0.134 

○ ค่าธรรมเนียมที8ปรึกษาการลงทุน ไม่มี  ไม่มี 

○ ค่าใชจ่้ายอื8น  
     การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริม การขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร̂ังแรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร̂ังแรก 

 
 

บลจ. รับภาระ 
บลจ. รับภาระ 

 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที@ประมาณการไม่ได้   

   ○ ค่าจดหมายข่าว สารประชาสัมพนัธ์ รายงาน ประจาํปี และอื8นๆ ตามที8จ่ายจริง 0.017 

   ○ ค่าใชจ่้ายในการประกาศมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ตามที8จ่ายจริง 0.018 

   ○ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามที8จ่ายจริง 0.01r 

   ○ ค่าไปรษณีย ์ ตามที8จ่ายจริง 0.013 

   ○ ค่าใชจ่้ายอื8น*** ตามที8จ่ายจริง 0.011 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที@เรียกเกบ็จริงทั�งหมด 1.851 

 
 *         ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
               **       ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
               ***     ค่าใชจ่้ายอื8นๆ ที8นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
               ****   NAV หมายถึง มลูค่าทรัพยสิ์นทั^งหมดหกัดว้ยมลูค่าหน̂ีสินทั^งหมด ทั^งน̂ี มลูค่าหน̂ีสินทั^งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม 
                          ผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัที8คาํนวณ 
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ค่าธรรมเนียมที@เรียกเกบ็จากผู้สั@งซื�อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน              

                   อตัราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกิน 1.00% ของมลูค่า

หน่วยลงทุน 
ปัจจุบนัยกเวน้ 

○ ค่าธรรมเนียมการรับซ̂ือคืนหน่วย ไม่เกิน 1.00% ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ปัจจุบนัยกเวน้ 

○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี8ยนหน่วย ไม่เกิน 1.00% ของมลูค่า
หน่วยลงทุน ของวนัทาํการ

ก่อนหนา้ล่าสุด 

1.00% ของมลูค่าหน่วย
ลงทุน ของวนัทาํการก่อน

หนา้ล่าสุด 
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

หรือ เศษของ 10,000 หน่วย 
30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

หรือ เศษของ 10,000 หน่วย 
  
    หมายเหตุ: 
    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที8จะเปลี8ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามที8ระบุไวใ้นโครงการ โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ข 
    เพิ8มเติมโครงการ 

(1)  กรณีที8บริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ8มข̂ึนไม่เกินร้อยละ K ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภาย 
ในรอบระยะเวลา E ปี บริษทัจดัการแจง้จะให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ FL วนั 

(2)    กรณีเพิ8มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ K ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที8ระบุไวใ้น
โครงการ ภายในระยะเวลา E ปี บริษทัจดัการจะกระทาํไดเ้มื8อไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ8 งคิดตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ8งหนึ8งของจาํนวนหน่วยลงทุนที8จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั^งหมด 

(3)  กรณีที8บริษทัจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายไวที้8สํานักงานของบริษทัจดัการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ̂ือคืน 
ที8ใชเ้ป็นสถานที8ในการซ̂ือขายหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดเงินลงทุน  กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที� 0& ธันวาคม  2556   

 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  :  บาท   472,576,367.55 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหน่วย

 /เงินต้น

(หุ้น/บาท) เงิน ลงทุน
สินทรัพย์

 สุทธิ

หลักทรัพย์ในประเทศ

หุ้น (Stock)

      BANKING 52,013,800.00 13.10 11.01

            ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  (BBL) -          128,200 22,819,600.00 5.75                      4.83        

            ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  (KBANK) -          60,400 9,422,400.00 2.37                      1.99        

            ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)  (KKP) -          233,000 8,679,250.00 2.19                      1.84        

            ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  (SCB) -          77,300 11,092,550.00 2.79                      2.35        

      CONSTRUCTION MATERIALS 23,200,000.00 5.84 4.91

            บริษทัปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)  (SCC) -          58,000 23,200,000.00 5.84                      4.91        

      PETROCHEMICALS & CHEMICALS 35,230,100.00 8.87 7.46

            บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน)  (IVL) -          521,600 10,432,000.00 2.63                      2.21        

            บริษทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน)  (PTTGC) -          313,900 24,798,100.00 6.24                      5.25        

      COMMERCE 28,738,390.00 7.23 6.08

            บริษทั ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  (CPALL) -          495,600 20,815,200.00 5.24                      4.40        

            บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)  (HMPRO) -          847,400 7,923,190.00 1.99                      1.68        

      INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO. 72,550,255.00 18.27 15.35

            บริษทัแอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)  (ADVANC) -          84,400 16,837,800.00 4.24                      3.56        

            บริษทั ชนิ คอร์ปอเรช ั8น จํากดั (มหาชน)  (INTUCH) -          272,100 18,434,775.00 4.64                      3.90        

            บริษทัสามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน)  (SAMTEL) -          389,700 5,027,130.00 1.27                      1.06        

            บริษทั โทเทิ8ล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคช ั8น จํากดั (มหาชน) (DTAC) -          135,700 13,162,900.00 3.31                      2.79        

            บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน)  (THCOM) -          471,300 19,087,650.00 4.81                      4.04        

      ENERGY & UTILITIES 41,344,150.00 10.41 8.75

            บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน)  (PTT) -          53,800 15,386,800.00 3.87                      3.26        

            บริษทัปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)  (PTTEP) -          155,900 25,957,350.00 6.54                      5.49        

      MEDIA & PUBLISHING 11,716,723.20 2.95 2.48

            บริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน  (VGI) -          1,195,584 11,716,723.20 2.95                      2.48        

      FOOD & BEVERAGES 26,984,070.00 6.80 5.71

            บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช ั8นแนล จํากดั (มหาชน)  (MINT) -          717,100 14,843,970.00 3.74                      3.14        

            บริษทัไทยยูเนี8ยน โฟรเซน่ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน)  (TUF) -          169,200 12,140,100.00 3.06                      2.57        

      HEALTH CARE SERVICES 12,795,750.00 3.22 2.71

            บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั (มหาชน)  (BGH) -          108,900 12,795,750.00 3.22                      2.71        

      PROPERTY DEVELOPMENT 40,368,375.00 10.17 8.55

            บริษทัเซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน)  (CPN) -          363,900 14,919,900.00 3.76                      3.16        

            บริษทัแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน)  (LH) -          1,296,500 11,603,675.00 2.92                      2.46        

            บริษทั โตโย-ไทย คอร์ปอเรช ั8น จํากดั (มหาชน)  (TTCL) -          407,200 13,844,800.00 3.49                      2.93        

      TRANSPORTATION & LOGISTICS 52,239,190.00 13.14 11.05

            บริษทั ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  (AOT) -          118,500 18,782,250.00 4.73                      3.97        

            บริษทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลด̂ิงส์ จํากดั (มหาชน)  (BTS) -          1,807,200 15,722,640.00 3.96                      3.33        

            บริษทั สายการบนินกแอร์ จํากดั (มหาชน)  (NOK) -          339,100 6,442,900.00 1.62                      1.36        

            บริษทั นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน)  (NYT) -          664,200 11,291,400.00 2.83                      2.39        

          รวมหุ้น (Stock) 397,180,803.20 100.00                  84.06      

 

รวมเงินลงทุน   ( ราคาทุน  357,778,769.58 บาท ) 397,180,803.20 100.00                  84.06      

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์
อัตรา

ดอกเบี�ย

วันครบ

อายุ

การจัดอันดับ

ความน่าเชื@อถือ

ของตราสาร /

สถาบนั

มลูค่ายุติธรรม (บาท)

ร้อยละของมลูค่า
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หนงัสือชี �ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล 
 
ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นระยะยาวปันผล 

 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด ทสิโก้หุ้นระยะยาวปันผล * 

ณ วนัที@ wx ธันวาคม wyyz 
 

 3  เดอืน 

27/09/56 - 

27/12/56 

6  เดอืน 

28/06/56 - 

27/12/56 

1 ปี 

28/12/55 - 

27/12/56 

3 ปี 

24/12/53 - 

27/12/56 

ตั�งแต่จัดตั�งกองทุน 

{|/z/y} –  

27/12/56 

ทสิโก้ หุ้นระยะยาวปันผล  -8.29% -11.54% -3.47% 37.90% 114.35% 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ -8.38% -10.55% -6.70% 27.08% 78.74% 
  

  * เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน̂ี ไดจ้ดัทาํข̂ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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หนงัสือชี �ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล 

คาํเตือนเกี�ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 
ϖϖϖϖ การพิจารณาร่างหนังสือช̂ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน̂ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้ง 

ของขอ้มลูในหนงัสือช̂ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที8เสนอขายนั^น 
ϖϖϖϖ กองทุนเปิด ทิสโก ้หุน้ระยะยาวปันผล มีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่กองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั8วไป เนื8องจากมีการลงทุนในตราสารแห่งทุนเป็นอตัราส่วน

มากกวา่อตัราส่วนการลงทุนตามที8สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ผูล้งทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เขา้ใจก่อนซ̂ือหน่วย
ลงทุน 

ϖϖϖϖ ผูล้งทุนควรศึกษาเงื8อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั^งสอบถามรายละเอียดเพิ8มเติมและขอรับคู่มือภาษีไดที้8บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุน 
การขายหรือรับซ̂ือคืนหน่วยลงทุน 

ϖϖϖϖ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื8นเพื8อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที8บริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื8นเพื8อกองทุนรวม 
โดยบริษทัจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานที8ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื8อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั^งน̂ี ผูล้งทุนสามารถขอดูขอ้มูล
การลงทุนดงักล่าวไดที้8บริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ̂ือคืน และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ϖϖϖϖ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
ϖϖϖϖ ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที8อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลที8เกี8ยวขอ้ง ไดที้8สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
ϖϖϖϖ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื8อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที8สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด 

และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษทัจดัการทราบ เพื8อที8บริษทัจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ̂ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานได ้
ϖϖϖϖ ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดที้8สํานักงานของบริษทัจดัการหรือเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ 

(http://www.tiscoasset.com) 
 

ทั^งน̂ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือช̂ีชวนฉบบัน̂ีดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผดิชอบในการ
ดาํเนินการของกองทุนรวมแลว้ และบริษทัจดัการขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้8นสาํคญัผดิ และไม่ขาดขอ้มลูที8ควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั 

 

  

 

                                                                                                                           

 

ข้อมูลในหนังสือชี�ชวนนี�รวบรวมขึ�นเมื@อวันที@ 13 กุมภาพนัธ์ wyyx 


