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 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่งทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  
  
  
  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4 
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 4  

TEQT5M4 
กองทุนตรำสำรทุน  

กองทุนที่ลงทุนแบบไมม่ีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 
 

ข้อมูล ณ 27 ธันวาคม 2561 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลำ 5 เดือนได ้
ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบที่สง่ผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

วันเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 
2-8 มกรำคม 2562 

รับช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บ ภำยใน 7 ม.ค. 62 เวลำ 12.00 น. เท่ำนั้น 
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 นโยบำยกำรลงทุน: ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนเพื่อให้กองทุนมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุน  
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน  
หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  
ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ส าหรับส่วนท่ีเหลือ
อาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(Hedging) หรืออาจเข้าท าธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรม
ประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนด แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร
ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: การลงทุนของกองทุนเป็นไปเพื่อหาจังหวะและทิศทางการลงทุน 
โดยพิจารณาจากระดับราคาของสินทรัพย์ท่ีจะเข้าลงทุนในขณะเริ่มจัดตั้งกองทุนเป็นส าคัญ โดยกลยุทธ์การ
ลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยเน้นการเลือกลงทุน 
หุ้นรายตัวท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และมี Valuation ท่ีเหมาะสมเข้าลงทุน (Bottom Up Approach) 
 

 เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน: บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 
บาท ณ วันท าการใด ท้ังในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน  
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั (Passive Management) 
- กองทุนหลกัมีกลยทุธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามดชันีช้ีวดั (Passive Management / Index Tracking) 

 
 
 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 



 ผู้ลงทุนท่ีเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และ  
ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ ในช่วงเวลา 5 เดือน 
 

 ผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีมีความต้องการท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารทุน 
 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  
 

 ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing) 
  

 

 
 
กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินในช่วงเวลา 5 เดือน 
 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ตัวอย่าง 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายท่ี 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนมีการก าหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การก าหนด
อัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนก าหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือท าให้คาดหวังว่า  
ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 จ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน 
เมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน 
ท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขไนการเลิกกองทุน ท้ังนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันส ารองค่าใช้จ่าย  
ท่ีเกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน ในระหว่างท่ีกองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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   แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 
 
 
 
 

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน 
 

 
 
 
 
 

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

 
 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 

 TEQT5M4 

ความผันผวนของ ต ่า สูง
ผลการด่าเนนิงาน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

กลุ่มหุน้ที เนน้ลงทนุ ต ่า สูง
General Large Cap Mid/Small Sector

การกระจกุตัวลงทนุ ต ่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
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หมำยเหตุ : ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 

ค่ำธรรมเนียม 

  * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

รายการ สูงสุดไมเ่กิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.50% 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ปัจจุบันไมเ่รียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไมม่ี ไมม่ี

ค่าธรรมเนียมการโอน
30 บาทตอ่ 10,000 หน่วย

หรือเศษของ 10,000 หน่วย

30 บาทตอ่ 10,000 หน่วย

หรือเศษของ 10,000 หน่วย
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  
5 ปีย้อนหลัง 

 
 
*   ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 
**  ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่มูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4 จะมีโอกาสปรับตัวข้ึนไปถึง 10.50 
บาท  (หรืออัตราผลตอบแทนประมาณ 5%) โดยใช้อัตราผลตอบแทนในอดีตของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET TRI) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จะสังเกตเห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 11 พฤษภาคม  
2561 มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเติบโตเกินกว่า 5%  
***  ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Miscellaneous 
 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ 
   แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
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ระยะเวลา IPO วันที ่2 - 8 มกราคม 2562 

• บริษัทจัดการจะรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจากผู้ลงทนุเป็นเช็คเรียกเก็บ

  ภายในวันที ่7 ม.ค. 62 เวลา 12.00 น. และในวันที ่8 ม.ค. 62 บริษัทจัดการ

  จะรับช าระเงินค่าซ้ือเป็นเงินโอน หรือเช็คเฉพาะธนาคารทสิโก้และน าฝากเข้า

  บัญชีทีธ่นาคารทสิโก้เทา่น้ัน

• ในกรณทีีผู้่ถือหน่วยลงทนุสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุอ่ืนภายใตก้ารจดัการ

  ของบริษัทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) เงินทีไ่ดร้ับช าระจากกองทนุตน้ทางสามารถ

  เข้าบัญชีจองซ้ือเพ่ือซ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุ TEQT5M4 ไดจ้นถึง

  วันที ่8 ม.ค. 62

• ในกรณทีีลู่กค้าช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุดว้ยเช็คเรียกเก็บ ในวันที ่8 ม.ค. 62

  บลจ. จะสงวนสิทธใินการปฏเิสธรายการสั่งซ้ือทกุกรณี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)

วันทีจ่ดทะเบียน 9 ม.ค. 62

อายโุครงการ

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทนุ วันท าการซ้ือ  ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทกุวันท าการ

(หลังครบ 5 เดอืน) มูลค่าขัน้ต่ าของการซ้ือครัง้แรก :  1,000 บาท

มูลค่าขัน้ต่ าของการซ้ือครัง้ถัดไป :  1,000 บาท

วันท าการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทกุวันท าการ

มูลค่าขัน้ต่ าของการขายคืน :  ไม่ก าหนด

ยอดคงเหลือขัน้ต่ า :  100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันท าการ 

ประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์ินรายวันไดท้ี ่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ

(http://www.tiscoasset.com)

ไม่ก าหนดอายโุครงการ หรือเลิกกองทนุเมือ่หน่วยลงทนุมีมูลค่ามากกว่าหรือ

บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายโดย

อัตโนมัตใินวันท าการที ่5 นับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีเ่กิดเหตกุารณต์ามเงื่อนไขการ

เลิกกองทนุ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดไปยงั “กองทนุเปิด ทสิโก้ 

พันธบัตรระยะสั้น”

ข้อมูลอื่นๆ 
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รายชือ่ผู้จัดการกองทนุ        ชือ่-นามสกุล                                  วันทีเ่ริม่บริหารกองทนุน้ี

1.  นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร                               9 ม.ค. 62

2.  นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ 9 ม.ค. 62

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุ ............

ของกองทนุรวม (PTR)

ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน ทา่นสามารถตรวจสอบรายชือ่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ิมเตมิไดท้ี่

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทนุรวม

ตดิตอ่สอบถาม บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ทสิโก้  จ ากัด

รับหนังสือชีช้วน ทีอ่ยู:่ 48/16-17 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 9  ถ.สาทรเหนือ    

ร้องเรียน เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท:์ 0-2633-6000 กด 4

website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th

ธรุกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิด คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ไดท้ี ่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2633-6000 กด 4

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่

กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น 
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 

 ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ 
 1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได ้
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่า

ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์ินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกันเพ่ือให้ผู้ลงทุน
ทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 
 

 

 

ค ำอธิบำยควำมเสีย่ง 


