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กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อคิวติี ้ทริกเกอร์ 8% #10 

(TISEQT10) 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ท่ีมีการกระจายการ
ลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย ส านกังาน ก.ล.ต. 

ช่ือบริษทัจัดการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั บริษทัจัดการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านกังาน ก.ล.ต. 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกนั หรือ

กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ 
ไม่ใช่ 

นโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย  ช่ือผู้ประกนั ไม่มี  
ความถี่ในการเปิดซ้ือขายหน่วย
ลงทุน 

ทุกวนัท าการ (หลงัครบ 8 เดือน) 
ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. 

วนัที่จดทะเบียน 11 กรกฎาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.50%ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ   
 

อายุโครงการ ไ ม่ ก า ห น ด อ า ยุ โ ค ร ง ก า ร ห รื อ 
เลิกกองทุนเม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท  
ณ วนัท าการใด 

                แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
     ความเส่ียงต ่า                                                                                           ความเส่ียงสูง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัแสดงขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผูล้งทุนตอ้งศึกษาขอ้มูลในหนงัสือ 
ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัน้ี และหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็อยา่งละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุน และเม่ือมีขอ้สงสยัควรสอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจ
ซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา่การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิที่ลงทุน 
ในต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทุนรวม
พนัธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก 

  เช่น  ทองค า น า้มันดบิ  
ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ 
เป็นต้น 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 

กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
ผู ้ลงทุนทั่วไปท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารแห่งทุน โดยมุ่งหวัง
ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุน
ในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับ
ความเส่ียงของการลงทุนได ้

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

ค าเตือนที่ส าคญั 
1. เน่ืองจากกองทุนมีการก าหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด ผูล้งทุนควร
ตระหนกัวา่ การก าหนดอตัราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด 
มิไดเ้ป็นการรับประกนัหรือท าให้คาดหวงัว่าผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนตามอตัรา
นั้น 
2. จ  านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม
เง่ือนไขการเลิกกองทุน เม่ือค  านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต  ่ากวา่
มูลค่า 10.80 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขไนการเลิกกองทุน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากการหกัค่าใชจ่้าย การกนัส ารองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน  
(ถา้มี) และ/หรือ การปรับตวัข้ึนลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน ในระหวา่งท่ีกองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นดงักล่าว 
3. กองทุนรวมมีการก าหนดอตัราส่วนการลงทุนไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยมีการ
กระจายการลงทุนน้อยกวา่กองทุนรวมทัว่ไป 
4. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซ้ือ การจดัสรร และ/
หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มส าหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคล
อเมริกนั (US Person) 

 

นโยบายการลงทุน 
 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรับส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนในตราสารทาง
การเงิน ตราสารแห่งหน้ีอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
 
 
 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (active management) 
 
 
 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
 
 
 ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
 
 
 

 

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #10 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน     ผลการด าเนินงาน (%) 

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่จดัตั้ง
กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 

TISEQT10 8.74% 16.02% n.a. n.a. 3.17% 

Benchmark  8.35% 14.21% n.a. n.a. 2.50% 

Standard Deviation 12.43% 16.57% n.a. n.a. 20.88% 

Information Ratio1 0.0308 0.0585 n.a. n.a. 0.0160 
1 Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบั
ความเส่ียง   

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2557
 

 

*ผลการด าเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 

(2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  :   

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  :  

หมายเหตุ : เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัไดท่ี้ www.tiscoasset.com 

หลกัทรัพย น า้หนักการ
ลงทุน 

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 7.66% 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)                                          7.19% 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                                                       6.96% 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 5.84% 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 4.94% 

กลุ่มอุตสาหกรรม น า้หนัก 
ธนาคาร 23.17% 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 12.27% 
พลงังานและสาธารณูปโภค 10.40% 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 9.66% 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 7.98% 

ค่าธรรมเนียม ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
การจดัการ                                ไม่เกิน 2.00%    (ปัจจุบนั 1.00%) 

    ผูดู้แลผลประโยชน ์                  ไม่เกิน 0.08%    (ปัจจุบนั 0.018) 
    นายทะเบียน                              ไม่เกิน 0.25%    (ปัจจุบนั 0.16%)  
    ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตามท่ีจ่ายจริง 
    รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.50%      
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
ค่าธรรมเนียมขาย                   ไม่เกิน 1.50%    (ปัจจุบนั 1.00%)                             

    ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน*      ไม่เกิน 1.50%    (ปัจจุบนั 0.50%)                             
    ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  ไม่มี 
* บริษทัจดัการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกต็่อเม่ือเกิด เหตุการณ ์
เลิกกองทุนในกรณีท่ีหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 10.80 บาท ณ วนัท าการใด 
ภายในระยะเวลา 8 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีส านกังานรับ จดทะเบียนกองทรัพยสิ์น 
เป็นกองทุนรวม 
** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ  ดงันั้น ผูล้งทุน 
ควรพจิารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน 

  การซ้ือหน่วยลงทุน : 
- วนัท าการซ้ือ                              ทุกวนัท าการ (หลงัครบ 8 เดือน) 
- มูลค่าขั้นต ่าของการซ้ือคร้ังแรก  5,000 บาท 
- มูลค่าขั้นต ่าของการซ้ือคร้ังถดัไป  5,000 บาท 
 

 การขายคืนหน่วยลงทุน : 
- วนัท าการขายคืน                             ทุกวนัท าการ (หลงัครบ 8 เดือน) 
- มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน                    ไม่ก  าหนด 
- ยอดคงเหลือขั้นต ่า   100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน                         ภายใน 5 วนัท าการ 
 

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

 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม  
 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  

 ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และรับหนงัสือช้ีชวน และโครงการ
และขอ้ผกูพนัไดท่ี้บริษทัจดัการ โทรศพัท ์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
 

 
 ข้อมูลอืน่ๆ 
 บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายโดย

อตัโนมติัในวนัท าการท่ี 5 นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิก
กองทุน โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยงั “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัร
ระยะสั้น” 
 
 
 

-  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บ 
   เงินลงทุนคืนเตม็จ านวน  
-  ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจไดรั้บช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัจดัการกองทุนรวม หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน 
ของกองทุนรวม  หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น   
ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อืน่ส าคญัผดิ 

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

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ และบริษทัจดัการขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 

                                    

 

 
                                                                                            บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั 

 
 
 


