
ข้อมูลทั่วไป  
 
ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทนุในต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุน

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม Healthcare 
อายุโครงการ :   ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
มูลค่าโครงการ :     2,000 ล้านบาท 
มูลค่าขั้นต่ าในการสั่งซื้อ :   1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าในการสั่งขายคืน :   ไม่ก าหนด 
วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) :     ทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เร่ิมเปิดซื้อขายตั้งแต่วนัที่ 6 มีนาคม 2562) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :    ไม่มี 

นโยบายการลงทุน 
 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CS (Lux) Global Digital Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน IB USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการ 
โดย Credit Suisse Fund Management S.A. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CS (Lux) Global Digital Health Equity ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับ 
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90%  
ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ) 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ผู้จัดการกองทุน :     บลจ. ทิสโก้ จ ากัด นายทะเบียน :  บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี :  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผูถ้ือหน่วยลงทุน/กองทุน 
 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :    ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิด 1.00%) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :   ไม่เกิน 3.0000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 1.0700%) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :   ไม่เกิน 0.200000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.0321%) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :   ไม่เกิน 0.500000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.1712%) 
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายข้างตน้แล้ว 

การซื้อขายหน่วยลงทุน 
 
- ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กด 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300 
- ผ่านผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนสว่นข้อมูลกองทุนรวม) 

การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
 
- ช าระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จ ากัด” 
- หรือน าเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จ ากัด  ตามธนาคารดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร เลขที่บญัช ี ธนาคาร เลขที่บญัช ี
ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานใหญ่ 0001-113-005096-0 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 101-3-39757-3 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขาส านักสีลม 001-1-31349-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาส านกัเพลินจิต 001-0-16443-3 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาส านกัรัชโยธิน 111-3-05847-7 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู 182-6-00271-5 

** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. ** 

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดจิิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 
(TGHDIGI) 

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
* กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของ 
   ราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว  
   เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทนุ 
* เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน 
   ต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

 
 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 7 ความเสี่ยงสูง 


