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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ข องกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือ
ชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุ นมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนาการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ
ซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

ประเภทกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม ตามที่แสดง
ในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นโยบายจ่ายเงินปันผล
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #22
TISCO Thai Equity Trigger 8% Fund 22 (TISEQT22)
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจาย
ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย
การลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
โดยมีดัชนีชวี้ ัดการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ในระดับ 4
(ได้รับการรับรอง)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

สานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ

ไม่จ่าย
ทุกวันทาการ (หลังครบ 8 เดือน)
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
IPO: 15 – 16 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สานักงาน ก.ล.ต.

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุน
รวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่
ชื่อผู้ประกัน
วันที่จดทะเบียน

ไม่ใช่

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทุน
เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทาการใด

ไม่มี
18 ธันวาคม 2558

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ยงต่า

กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ

ความเสี่ยงสูง

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #22

กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ลงทุน
ในต่างประเทศ
บางส่วน

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี้

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน
 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ ที่มี ปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรื อ
มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพ ย์สินสุทธิของกองทุ น สาหรั บส่ วนที่ เหลื ออาจลงทุนในตราสารทางการเงิ น ตราสาร
แห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ห รือทรัพย์ สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิ ธีอื่นอย่างใดอย่ างหนึ่ งหรือหลายอย่าง ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
 ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
การเปลี่ ยนแปลงของดั ชนี ต ลาดหลั กทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยผู้ลงทุ นต้ องทนต่ อการ
เคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

 ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมที่ลงทุน
ในทรัพย์สินทางเลือก
เช่น ทองคา น้ามันดิบ
ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
เป็นต้น

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารแห่งทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทน
ที่กองทุนจะได้รับจากกาไรส่วนเกิน ทุนหรือเงินปันผลจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร คือ โอกาสที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ
2. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สถานะทางธุรกิจ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจ
นั้นๆให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
3. ความเสี่ย งจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ ออกตราสารคือ โอกาสที่ ผู้ออก
ตราสารหนี้ไม่สามารถชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกาหนดเวลา
คาเตือนที่สาคัญ
1. เนื่องจากกองทุนมีการกาหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกาหนด ผู้ลงทุนควรตระหนัก
ว่า การกาหนดอัต ราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิ กกองทุนก่อนกาหนด มิ ไ ด้เป็ นการ
รับประกันหรือทาให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
2. จานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไข
การเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่า 10.80 บาท
ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กาหนดเป็นเงื่อนไขไนการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหัก
ค่าใช้จ่าย การกันสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน
(ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
3. กองทุนรวมมีการกาหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการ
ลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการ
โอนหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มส าหรั บ ผู้ ล งทุ น ที่ เ ป็ น บุ ค คลอเ มริ กั น
(US Person)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

2
ผลการดาเนินงาน (%)
ผลการดาเนินงานย้อนหลัง
3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
1.46%
-0.15%
-2.09%
0.65
1.45%

TISEQT22
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a.
Benchmark
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a.
SET TRI
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a.
Information Ratio1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a.
ความผันผวนของ
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a.
ผลการดาเนินงาน
1
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ่ เทียบกับความเสี่ยง
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้ลงทุนสามารถดูขอ้ มูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่
www.tiscoasset.com

(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
(3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :
กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณูปโภค
ธนาคาร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุก่อสร้าง
ขนส่งและโลจิสติกส์

น้าหนักการลงทุน
8.09%
7.92%
6.45%
5.92%
4.89%
น้าหนักการลงทุน
15.92%
14.43%
14.01%
7.92%
6.89%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

ค่าธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การจัดการ
ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.00%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.10% (ปัจจุบัน 0.015%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.16%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่เกิน 2.50%
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมขาย*
ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิด เหตุการณ์
เลิกกองทุนในกรณีที่หน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทาการใด
ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สานักงานรับจด ทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควร
พิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
 การซื้อหน่วยลงทุน :
- วันทาการซื้อ
ทุกวันทาการ (หลังครบ 8 เดือน)
- มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
5,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
5,000 บาท
 การขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน
ทุกวันทาการ (หลังครบ 8 เดือน)
- มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ไม่กาหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่า
100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทาการ
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
18 ธ.ค. 58
2. นายกมลยศ สุขมุ สุวรรณ
18 ธ.ค. 58
ข้อมูลอื่นๆ
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ ละรายโดยอัตโนมัติ
ภายใน 5 วั น ทาการนั บตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั นที่ เกิ ด เหตุ การณ์ ต ามเงื่ อนไขการเลิ ก กองทุ น
โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
website
http://www.tiscoasset.com
email
tiscoasset@tisco.co.th
 ผู้ ลงทุ นสามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่ ม เติ ม และรั บหนั ง สื อชี้ช วน และโครงการและ
ข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน


ผู้ลงทุนสามารศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance)
ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน trigger
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 5 ปีย้อนหลัง

* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553 - วันที่ 14 ธันวาคม 2558
** ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #22
จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึง 10.80 บาท (หรืออัตราผลตอบแทนประมาณ 8%) โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในอดีตของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณา จะสังเกตเห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเติบโตเกินกว่า 8%
*** ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขนึ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

