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กองทุนเปิด ทสิโก้ ไทย อคิวติี ้ทริกเกอร์ 8% #23 

TISCO Thai Equity Trigger 8% Fund 23 (TISEQT23) 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ท่ีมีการกระจาย 
การลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

ได้รับอนุมตัจิัดตั้งกองทุนรวมโดย 
 
 
 
 

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวม ตามทีแ่สดง 
ในข้อมูลทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

- 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จาํกดั 
โดยมีดชันีช้ีวดัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ในระดบั 4  
(ไดรั้บการรับรอง) 

บริษัทจดัการอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมปีระกนั หรือกองทุน
รวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

นโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย  ช่ือผู้ประกนั ไม่มี 

ความถี่ในการเปิดซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ทุกวนัทาํการ (หลงัครบ 8 เดือน) 
ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. 
IPO: 5 – 7 มกราคม 2559 

วนัทีจ่ดทะเบียน 11 มกราคม 2559 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทุน
เม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบั 10.80 บาท ณ วนัทาํการใด 

 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

     ความเส่ียงตํา่                                                                                           ความเส่ียงสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน ดงันั้น ผูล้งทุนตอ้งศึกษา
ขอ้มูลในรายละเอียดจากหนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสามารถขอไดจ้ากผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจดัการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอ้มูลไดจ้ากหนงัสือ
ช้ีชวนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดท่ี้ website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี หากผูล้งทุนมีขอ้สงสัยควรสอบถามผูแ้นะนาํการลงทุนให้เขา้ใจก่อนตดัสินใจ 
ซ้ือหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา่ การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั 

กองทุนรวม 

ตลาดเงนิทีล่งทุน

เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 

ตลาดเงนิทีล่งทุน 

ในต่างประเทศ 

บางส่วน 

กองทุนรวม

พนัธบัตร

รัฐบาล 

กองทุนรวม

ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวมทีล่งทุน 

ในทรัพย์สินทางเลอืก 

    เช่น ทองคาํ นํา้มนัดบิ  

ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ 

เป็นต้น 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2559 

กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
ผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารแห่งทุน โดยมุ่งหวงัผลตอบแทน 
ท่ีกองทุนจะได้รับจากกาํไรส่วนเกินทุนหรือเงินปันผลจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจและสามารถยอมรับความเส่ียงของการลงทุนได ้

ปัจจัยความเส่ียงทีสํ่าคญั 
1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร คือ โอกาสท่ีราคาหลกัทรัพยท่ี์กองทุน
ลงทุนไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ 
2. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สถานะทางธุรกิจ  ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจ
นั้นๆใหมี้การปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
3. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสารคือ โอกาสท่ีผูอ้อก 
ตราสารหน้ีไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียไดต้ามกาํหนดเวลา 

คาํเตอืนทีสํ่าคญั 

1. เน่ืองจากกองทุนมีการกาํหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนกาํหนด ผูล้งทุนควรตระหนกั
ว่า การกาํหนดอัตราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อนกาํหนด มิได้เป็นการ
รับประกนัหรือทาํใหค้าดหวงัวา่ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนตามอตัรานั้น 
2. จาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไข 
การเลิกกองทุน เม่ือคาํนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า 10.80 บาท 
ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขไนการเลิกกองทุน ทั้งน้ี เน่ืองจากการหัก
ค่าใชจ่้าย การกนัสาํรองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุน  
(ถา้มี) และ/หรือ การปรับตวัข้ึนลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
ท่ีกองทุนลงทุน ในระหวา่งท่ีกองทุนดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าว 
3. กองทุนรวมมีการกาํหนดอตัราส่วนการลงทุนไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการ
ลงทุนนอ้ยกวา่กองทุนรวมทัว่ไป 
4. บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการ
โอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู ้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน  
(US Person) 

 

นโยบายการลงทุน 

• ทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุน 

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และ/หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมัน่คง และ/หรือ 

มีแนวโนม้การเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน สําหรับส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสาร 

แห่งหน้ีอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผล 

โดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

 

• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (active management) 

 

• ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูล้งทุนต้องทนต่อการ

เคล่ือนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได ้

 

 

• ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 

 

 

กองทุนเปิด ทสิโก้ ไทย อิควติี ้ทริกเกอร์ 8% #23 

ระดบัความเสียงของกองทุน: ระดบั 6 ความเสียงสูง 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การพจิารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  
หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น   
ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2559 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุน
รวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อืน่สําคญัผดิ 

ข้อมูลเพิม่เตมิของกองทุน trigger 

กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 5 ปี
ยอ้นหลงั 

 
  *   ท่ีมา: Bloomberg, ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 - วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
**   ตวัอยา่งความเป็นไปไดท่ี้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก ้ไทย อิควต้ีิ ทริกเกอร์ 8% #23 
       จะมีโอกาสปรับตวัข้ึนไปถึง 10.80 บาท (หรืออตัราผลตอบแทนประมาณ 8%) โดยใชอ้ตัรา   
       ผลตอบแทนในอดีตของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นขอ้มูลประกอบ  
      การพิจารณา จะสังเกตเห็นไดว้า่ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2556 
      มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเติบโตเกินกวา่ 8%  
 ***  ผลการดาํเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ค่าธรรมเนียม 

•   ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
    การจดัการ                                 ไม่เกิน 2.00%    (ปัจจุบนั 1.00%) 
    ผูดู้แลผลประโยชน ์                  ไม่เกิน 0.10%    (ปัจจุบนั 0.015%) 
    นายทะเบียน                              ไม่เกิน 0.25%    (ปัจจุบนั 0.16%) 
    ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ                            ตามท่ีจ่ายจริง 
    รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด                 ไม่เกิน 2.50%      
 

• ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
    ค่าธรรมเนียมขาย*                ไม่เกิน 1.50%  (ปัจจุบนั 1.00%)                      
    ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน**   ไม่เกิน 1.50%  (ปัจจุบนั 0.50%)     
    ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  ไม่มี 
* บริษทัจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั  

** บริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ือเกิด เหตุการณ์เลิกกองทุน 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 10.80 บาท ณ วนัทาํการใด ภายในระยะเวลา 8 เดือน 

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจด ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ ดงันั้น ผูล้งทุนควรพิจารณา 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน 

ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 

• การซ้ือหน่วยลงทุน : 
- วนัทาํการซ้ือ                  ทุกวนัทาํการ (หลงัครบ 8 เดือน) 
- มูลค่าขั้นตํ่าของการซ้ือคร้ังแรก    5,000 บาท 
- มูลค่าขั้นตํ่าของการซ้ือคร้ังถดัไป    5,000 บาท 

• การขายคืนหน่วยลงทุน : 
- วนัทาํการขายคืน                ทุกวนัทาํการ (หลงัครบ 8 เดือน) 
- มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืน                        ไม่กาํหนด                                                    
- ยอดคงเหลือขั้นตํ่า     100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน                                ภายใน 5 วนัทาํการ 

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

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

       ช่ือ-นามสกุล                                                       วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 
  1.  นายนิพจน ์ไกรลาศโอฬาร                                  11 ม.ค. 59 
  2.  นายกมลยศ สุขมุสุวรรณ                                     11 ม.ค. 59 
 

ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอตัโนมติั
ภายใน 5 วนัทาํการนับตั้ งแต่วนัถัดจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน  
โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยงั “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัรระยะสั้น 
 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ 

• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จาํกดั 
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 

• ผูล้งทุนสามารศึกษาขอ้มูลผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance)  
ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดเผยไวท่ี้ www.tiscoasset.com  หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 
บริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จาํนวน  
-  ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจไดรั้บชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
- ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัจดัการกองทุนรวม หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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