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 กองทุนเปิด ทสิโก้ ไทย อคิวติี ้ไดนามกิ ทริกเกอร์ 10% #1  

TISCO Thai Equity Dynamic Trigger 10% Fund 1 (TEQDY1) 
 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
 

ได้รับอนุมตัจิัดตั้งกองทุนรวมโดย 
 
 
 
 

ส านกังาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวม ตามทีแ่สดง 
ในข้อมูลทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

- 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ดชันีช้ีวดัการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั 
ไดรั้บการรับรอง CAC 

บริษัทจดัการอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ ส านกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมปีระกนั หรือกองทุน
รวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

นโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย  ช่ือผู้ประกนั ไม่มี 
ความถี่ในการเปิดซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. วนัทีจ่ดทะเบียน 27 มิถุนายน 2556 
ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ   

(ปัจจุบนั 1.769% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ) 
อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ บริษจดัการจะ 

เลิกกองทุนเม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่า
มากกวา่หรือเท่ากบั 11.10 บาท  
ณ วนัท าการใด 

          แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
         ความเส่ียงต า่                                                                                                     ความเส่ียงสูง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน ดงันั้น ผูล้งทุนตอ้งศึกษา
ขอ้มูลในรายละเอียดจากหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสามารถขอไดจ้ากผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจดัการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอ้มูลไดจ้ากหนงัสือ
ช้ีชวนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ไดท่ี้ website ของส านกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี หากผูล้งทุนมีขอ้สงสัยควรสอบถามผูแ้นะน าการลงทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจ 
ซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา่ การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิทีล่งทุน
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิทีล่งทุน 
ในต่างประเทศ 
บางส่วน 

กองทุนรวม
พนัธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวมทีล่งทุน 
ในทรัพย์สินทางเลอืก 

    เช่น ทองค า น า้มนัดบิ  
ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ 
เป็นต้น 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 

กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
ผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารแห่งทุน โดยมุ่งหวงัผลตอบแทน 
ท่ีกองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจและสามารถยอมรับความเส่ียงของการลงทุนได ้

ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคญั 
1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (market risk)   
2. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (business risk)   
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)  
4. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (credit risk) 

ค าเตอืนทีส่ าคญั 
1. การก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั เม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การก าหนด
เป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่ประมาณการหรือการรับประกนัว่าผูล้งทุนจะได้รับผลตอบแทน
ตามมูลค่าท่ีก าหนดเม่ือเลิกกองทุนหรือเม่ือมีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ทั้งน้ี หาก
ภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่
ด าเนินการเลิกกองทุนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติักไ็ด ้
2. เน่ืองจากกองทุนมีการก าหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด ผูล้งทุนควรตระหนกั
ว่า การก าหนดอัตราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด มิได้เป็นการ
รับประกนัหรือท าใหค้าดหวงัวา่ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนตามอตัรานั้น 
3. จ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการ
เลิกกองทุน เม่ือค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่า 11.10 บาท  
ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขไนการเลิกกองทุน ทั้งน้ี เน่ืองจากการหัก
ค่าใชจ่้าย การกนัส ารองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน(ถา้มี) และ/หรือ การปรับตวัข้ึนลง
ของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน ในระหว่างท่ี
กองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าว 
 
 
 
 

 

นโยบายการลงทุน 
 ทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุน 
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรับ
ส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ีอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอยา่ง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรือใหค้วามเห็นชอบ 
 
 
 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (active management) 
 
 
 ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
 
 
 ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
 
 
 
 

 

กองทุนเปิด ทสิโก้ ไทย อิควติี ้ไดนามิก ทริกเกอร์ 10% #1 

ระดบัความเส่ียงของกองทุน: ระดบั 6 ความเส่ียงสูง 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุน 
(1) สดัส่วนประเภททรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน 

 
 

(2) ช่ือทรัพยสิ์น และการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  :   
หลกัทรัพย์ น า้หนักการลงทุน 

หุน้สามญับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)                                                                            7.04% 
หุน้สามญัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                                                                       5.12% 
หุน้สามญับริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)                                                                      5.11% 
หุน้สามญับริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)                                                               4.87% 
หุน้สามญับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)                                                           4.82%  

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  :   
กลุ่มอุตสาหกรรม น า้หนักการลงทุน 

ธนาคาร  15.06% 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 13.75% 
พาณิชย ์ 11.10% 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 10.74% 
พลงังานและสาธารณูปโภค  10.09% 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.tiscoasset.com 
ค่าธรรมเนียม 

  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV และยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
      การจดัการ                                ไม่เกิน  2.00%    (ปัจจุบนั 1.00%) 
      ผูดู้แลผลประโยชน ์                  ไม่เกิน 0.08%    (ปัจจุบนั 0.018%) 
      นายทะเบียน                              ไม่เกิน 0.25%    (ปัจจุบนั 0.16%)  
      ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ                 ตามท่ีจ่ายจริง     (ปัจจุบนั 0.591%) * 
      รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด                 ไม่เกิน 2.50%    (ปัจจุบนั 1.769%) * 
  *  เป็นค่าใชจ่้ายท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 
 
 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
ค่าธรรมเนียมขาย**                  ไม่เกิน 1.50%    (ปัจจุบนั 1.00%)                             

    ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน          ไม่เกิน  1.50%    (ปัจจุบนัยกเวน้) 
    ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  ไม่มี 
** บริษทัจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั  
โดยปัจจุบนับริษทัจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารจดัการของบลจ.ทิสโก ้จ ากดั 
 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ  ดงันั้น ผูล้งทุนควร
พิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน (%) 
 

  

ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วดัย้อนหลงั 

Year 
to Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
Since 

Inception 
Return 

ผลตอบแทน
กองทุน 6.77% 0.22% 4.81% 7.58% 11.47% n.a. n.a. -2.25% 

ผลตอบแทน
ตวัช้ีวดั 19.79% 4.03% 9.18% 20.27% 18.81% n.a. n.a. 6.67% 

SET Index (TRI) 23.85% 4.24% 10.52% 24.34% 30.96% n.a. n.a. 19.24% 

ความผนัผวน
ของผลการ
ด าเนินงาน 

15.21% 7.76% 10.81% 15.23% 25.49% n.a. n.a. 31.25% 

ความผนัผวน
ของตวัช้ีวดั 13.98% 7.57% 10.14% 13.98% 23.32% n.a. n.a. 27.77% 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.tiscoasset.com   
ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฎิทิน) 

 
*ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินในปีท่ีมีการจดัตั้งกองทุน คือ ผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ีกองทุนจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปี 
**ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
 การซ้ือหน่วยลงทุน : 

- วนัท าการซ้ือ          ทุกวนัท าการ(หลงัครบ 1 ปี) 
- มูลค่าขั้นต ่าของการซ้ือคร้ังแรก    5,000 บาท 
- มูลค่าขั้นต ่าของการซ้ือคร้ังถดัไป    5,000 บาท 

 การขายคืนหน่วยลงทุน : 
- วนัท าการขายคืน        ทุกวนัท าการ(หลงัครบ 1 ปี) 
- มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน                        ไม่ก าหนด 
- ยอดคงเหลือขั้นต ่า     100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน                                          ภายใน 5 วนัท าการ 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยสิ์นรายวนัไดท่ี้ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
(http://www.tiscoasset.com)  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
       ช่ือ-นามสกุล                                                       วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 
  1.  นายนิพจน ์ไกรลาศโอฬาร                                   27 มิ.ย.56 
  2.  นายเอกชยั บุญยะพงศไ์ชย                                   27 มี.ค.60 

ข้อมูลอืน่ๆ 
- บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอตัโนมติัใน
วนัท าการท่ี 5 นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยงั “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัรระยะสั้น 
- CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 48/16-17  อาคารทิสโกท้าวเวอร์  ชั้น 9  ถ.สาทรเหนือ     
           เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  
          โทรศพัท ์0-2633-6000 กด 4 
website http://www.tiscoasset.com 
email tiscoasset@tisco.co.th  

 ผูล้งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือช้ีชวน และโครงการและ 
ขอ้ผกูพนัไดท่ี้บริษทัจดัการ โทรศพัท ์ 0-2633-6000 กด 4 หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance)  
ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดเผยไวท่ี้ www.tiscoasset.com  หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 
บริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

http://www.tiscoasset.com/
mailto:tiscoasset@tisco.co.th
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ข้อมูลอืน่ๆ 

 กราฟกราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 5  ปีย้อนหลงั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                 *   ท่ีมา: Bloomberg, ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 – เดือนมิถุนายน 2556 
                **  ตวัอยา่งความเป็นไปไดท่ี้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก ้ไทย อิควต้ีิ ไดนามิก ทริกเกอร์ 10% #1 จะมีโอกาสปรับตวัข้ึนไปถึง 11.10 บาท (หรืออตัราผลตอบแทนประมาณ 11%)  
                     โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในอดีตของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาจะสังเกตเห็นไดว้า่ในช่วงระหวา่งวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี  
                      21 พฤษภาคม 2556 มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเติบโตเกินกวา่ 11% 
              ***  ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ดชันี SET Index มีการเคล่ือนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วงปี 2551 ดชันี SET Index มีการปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรงเน่ืองจากปัญหาวิกฤตซบัไพรมใ์นสหรัฐฯ และท าใหด้ชันี SET 
Index ปรับลดลงมาท่ีระดบั 384.15 จุด ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2551 ก่อนท่ีนกัลงทุนจะเร่ิมผอ่นคลายความกงัวล ภายหลงัจากมาตรการช่วยเหลือภาคสถาบนัการเงินในสหรัฐฯ และท าให้ตลาดตราสารทุน 
ทัว่โลกมีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองในปี 2552-2555 ซ่ึงรวมไปถึงดชันี SET Index โดยไปท าจุดสูงสุดในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ท่ี 1643.43 จุด ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 

 
ในช่วงปี 2554-2555 ดชันี SET Index มีการเคล่ือนไหวค่อนขา้งผนัผวน ท่ามกลางความเส่ียงท่ีรุมเร้าจากปัญหาหน้ีสาธารณะฝ่ังยุโรปและภาวะการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เรามองว่า
ดชันี SET Index ในช่วง 1 ปีขา้งหนา้ ดว้ยผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนฯ ท่ียงัอยูใ่นเกณฑดี์ อุปสงคภ์ายในภูมิภาคท่ียงัคงแข็งแกร่งต่อเน่ือง และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจาก
ภาครัฐในการเร่งฟ้ืนฟูประเทศหลงัภาวะอุทกภยั รวมไปถึงการลงทุนใน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนเชิงบวก ส่วนปัจจยัเชิงลบท่ีอาจท าใหผ้ลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาด 
ไดแ้ก่ ปัญหาหน้ีสาธารณะฝ่ังยุโรป ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐฯ และจีน 

 

 
 

 

 

 

การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  
หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น   
ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุน
รวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผู้อืน่ส าคญัผดิ 

-  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็
จ านวน  
-  ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจไดรั้บช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัจดัการกองทุนรวม หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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หนังสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีดว้ยความระมดัระวงั
ในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ และบริษทัจดัการขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

 

                                                                                                                          
                                        บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั 

 
 
 
 


