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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก เพื่อกำรเลี้ยงชีพ 
TISCO Strategic RMF 

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TSFRMF-A) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน: Feeder Fund 

กองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ 
กองทุนรวมทีม่ีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
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 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์          
ชนิดหน่วยลงทุน A (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 

 กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก และลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน  ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ท้ังนี้ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 
100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และ
กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade 
Investment) 

 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น        

Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรง โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจ ากัด
หรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทุนดังกล่าว 

 
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ มีกลยุทธ์การลงทุน

เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณอายุ และต้องการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกิน
ทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้  

 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่วันท่ีซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ

ลงทุนจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น

ประกัน 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องช าระ
เงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมท้ังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และกองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
ท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ
สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

 กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
ไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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  แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

TSFRMF-A 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 
 

 

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน 
 

 

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

 
 
 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  (High Sector 
Concentration Risk) 
 

 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 
 

 

 

 
 

กลุ่มหุน้ทีเ่น้นลงทุน ต่่ำ สูง
General Large Cap Mid/Small Sector

กำรลงทุนกระจุกตัว ต่่ำ สูง
ในผู้ออกตรำสำรรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทุนกระจุกตัว ต่่ำ สูง
ในหมวดอุตสำหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

กำรลงทุนกระจุกตัว ต่่ำ สูง
รำยประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

    ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

ควำมผันผวนของ ต่่ำ สูง
ผลกำรด่ำเนนิงำน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ - ชนิดสะสมผลตอบแทน                                                 92.77% 
 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบญัชี ดังนั้น คา่ใช้จา่ยอื่นและค่าใช้จา่ยรวมจึงเปน็เพียงการประมาณการเบื้องตน้เท่านั้น 
 

                                     

                                                    

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ า

กว่า 200 บาท 

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ ากว่า 
200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนไปยัง บลจ.อ่ืน 
ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี ไม่มี 

 

ค่ำธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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หมายเหตุ :  
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยู่ในราคาดังกลา่ว
แล้ว 
(3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนด และ (2) เงินลงทุน 
100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางก าหนด เป็นต้น 
(4) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1 ,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการ   
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก 
เป็นต้น 

 
 
 
 

*สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดเปน็ข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชถีัดไป 

 
 
 
 
 

รำยกำร อัตรำที่เรียกเก็บ 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดโดยประมาณ 1.9080%* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  1.769459% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 0.028890% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.162319% 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
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5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Equity General  

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  

ในสัดส่วน 100%   

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -40.201% 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ 12.83% ต่อป ี

2.  ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดยอ้นหลงัตำมปีปฏิทิน 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

n.a. n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th 1.69%

n.a. n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th n.a. 5th 0.50%

n.a. n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th 12.83%

n.a. n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th n.a. 95th 10.99%

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน

ความผันผวนของตวัชีว้ัด

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

5th Percentile 10.57% 11.87% 32.44% 10.60% 6.87% 8.86% 8.02% 8.73% 9.56% 14.69% 13.38% 11.88%

25th Percentile 5.17% 7.25% 22.47% 4.91% 3.71% 7.72% 10.41% 10.90% 11.62% 19.02% 16.04% 15.14%

50th Percentile 3.64% 5.40% 17.54% 2.52% 2.45% 6.56% 11.29% 11.54% 12.15% 19.71% 16.79% 15.66%

75th Percentile 2.40% 3.43% 15.24% 1.03% 0.97% 5.65% 11.84% 12.18% 12.86% 20.62% 17.68% 16.19%

95th Percentile 0.87% 1.36% 7.85% -2.75% -1.30% 3.54% 12.86% 14.22% 14.81% 22.68% 20.12% 17.37%

Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

6.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)   

วันที่จดทะเบียน 18 พ.ย. 64   

อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร  

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  1,000 บำท 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บำท 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  ไม่ก ำหนด 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน      :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 
  (ปัจจบุัน 4 วันท ำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชีธนำคำรทิสโก้ หรือ 5 วันท ำกำร 

ถัดจำกวันขำยคืน ส ำหรับบัญชีธนำคำรอ่ืน) 
หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อคร้ัง
ถัดไป ซึ่งจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ โดยบริษทัจัดกำรจะ
ประกำศกำรเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบลว่งหน้ำอย่ำงชัดเจน 
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในระยะเวลำที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทนุได้ 

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ 

  
แต่ละวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท ำกำร และจะประกำศภำยในวันท ำกำร
ถัดไป 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 

 1. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ 1 ก.พ. 65 
 2. นำยนิพจน์ ไกรลำศโอฬำร                                      18 พ.ย. 64 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 
ของกองทุนรวม (PTR) 

0.00 
 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

ข้อมูลอื่นๆ 
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ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก้  จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 48/16-17 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก       
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500    
  โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4   
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จัดกำรไดโ้ดยไม่จ ำกัดอัตรำส่วน ดังนั้น บริษัทจัดกำรจะจดัให้มีระบบงำนที่ป้องกัน
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อันอำจเกิดจำกนโยบำยกำรลงทุน
ที่เปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทำงและกองทุนรวม
ปลำยทำง   
คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไดท้ี่ 
เว็บไซต์ของบรษิัทจดักำร (http://www.tiscoasset.com) 

ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทจดักำรได้ ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร 
(http://www.tiscoasset.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 

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

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ชื่อ กองทุนเปิดทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตร
เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้อ่ืนๆ 
และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผล
โดยวิธี อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่าง ทั้ ง นี้  ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวม
ประเภทนี้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่
ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 16 มีนาคม 2547 
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ชนิดหน่วยลงทุน A 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 
แหล่งข้อมูล https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 รำยกำร  อัตรำที่เรียกเก็บ 
% ของมูลค่าเงินลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.05% 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 
% ต่อปีของ NAV 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 1.9080%* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  1.769459% 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.028890% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.162319% 

*สัดส่วนค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั้งหมดเป็นข้อมลูของรอบปีบญัชี 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีบัญชีถัดไป 

สรุปสำระส ำคัญของกองทุนเปิดทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (กองทุนหลกั)  
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว  (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

    - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากวา่ระหว่างผลรวม

ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้  ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

ค ำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง 


