ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต
ได้รับกำรรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TISCO 1 Year Bond Fund (TBOND1Y)
กองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี้
กองทุนรวมทีไ่ ม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: เน้นการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและ
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้่าประกันเป็นหลัก และ
เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยที่กองทุนด่ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้่าหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุน (portfolio duration) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ กองทุนไม่ลงทุนในต่างประเทศ
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบาง
โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้น และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
 ผูล้ งทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่่า

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะใน ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาต่่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจ่ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
เช่นเดียวกับ กองทุนรวมตลาดเงิน

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ่ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่า่ เช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่
ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
 ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัท
ประกันชีวิตที่บริษัทจัดการก่าหนด ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก่าหนดและวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ของกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดใน
เอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกัน
ชีวิตภายใน 5 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันท่าการซื้อขายของกองทุน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส่าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช่าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
Credit Rating ตาม
National Credit Rating

ต่า

Credit Rating ตาม
International Credit Rating

ต่า

Gov.bond/AAA

Gov.bond/AAA

อันดับความน่าเชือถือส่วนใหญ่ของกองทุน
AA, A

BBB

ต่ำกว่ำ BBB

สูง
Unrated

อันดับความน่าเชือถือส่วนใหญ่ของกองทุน
AA, A

BBB

ต่ำกว่ำ BBB

สูง
Unrated

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุน

ต่า
ตำ่ กว่ำ 3 เดือน

สูง
3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปีถงึ 3 ปี

3 ปีถงึ 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)
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2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.
5.

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 13
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ/สถำบัน
กำรจัดอันดับ
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

% ของ NAV
38.82%
23.77%
18.37%
9.43%
1.70%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

3. น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (% ของ NAV)
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย

ไม่มี

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลียน

ไม่มี

ไม่มี

30 บำทต่อ 10,000 30 บำทต่อ 10,000
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

หน่วยหรือเศษของ

หน่วยหรือเศษของ

10,000 หน่วย

10,000 หน่วย

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index)

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
1.

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.166%
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.25% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Short Term Government Bond
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6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน
 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ผลกำรด่ำเนินงำนและดัชนีชวี้ ดั ย้อนหลัง
% ตำมช่วงเวลำ
Year to
Date

% ต่อปี

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Since
Percentile Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

0.46%

0.08%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั

0.55%

0.16%

ควำมผันผวนของผลกำรด่ำเนินงำน

0.25%

0.27%

ควำมผันผวนของตัวชีว้ ดั

0.07%

0.08%

75th

0.46%

5th

0.55%
95th

0.25%

1.09%

5th

1.20%

1.30%
95th

0.07%

0.20%
0.07%

5th

1.42%
95th

0.15%

1.86%

5th

1.98%
95th

0.07%

0.25%

95th

0.15%

n.a.

2.08%

n.a.

2.26%

n.a.

0.28%

n.a

0.17%

 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานของกลุ่ม Short Term Government Bond ณ วันที่

29 มิถุนายน 2561
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน 6 เดือน

Standard Deviation (%)

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

5th Percentile

0.20%

0.45%

1.03%

1.19%

1.78%

1.53%

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.13%

0.21%

25th Percentile

0.18%

0.40%

0.84%

1.13%

1.49%

1.42%

0.04%

0.04%

0.04%

0.05%

0.17%

0.24%

50th Percentile

0.10%

0.33%

0.73%

0.85%

1.23%

1.28%

0.05%

0.05%

0.05%

0.08%

0.20%

0.27%

75th Percentile

0.03%

0.16%

0.50%

0.67%

1.12%

1.20%

0.06%

0.06%

0.06%

0.11%

0.21%

0.28%

95th Percentile

-0.03%

0.08%

0.36%

0.48%

0.88%

1.15%

0.22%

0.20%

0.16%

0.17%

0.32%

0.28%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันทีจดทะเบียน
อำยุโครงกำร

ไม่จำ่ ย
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ่ำกัด (มหำชน)
4 พ.ค. 55
ไม่กำ่ หนดอำยุโครงกำร

ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน

วันท่ำกำรซือ้ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรซือ้ ครัง้ ถัดไป

: ทุกวันท่ำกำร

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน

: ภำยใน 5 วันท่ำกำร

: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
วันท่ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันท่ำกำร
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรขำยคืน
: ไม่กำ่ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตำ่
: 100 หน่วย
(ถัดจำกวันทีค่ำนวณ NAV)
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

(ปัจจุบนั 2 วันท่ำกำร

เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที เว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)

รำยชือผู้จดั กำรกองทุน

ชือ-นำมสกุล
1. นำยนรำธร จำรุกลุ วนิช
2. นำยเอกพจน์ ภูว่ ิบลู ย์พำณิชย์

วันทีเริมบริหำรกองทุนนี้
4 พ.ค. 55
17 เม.ย. 60

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

2.65

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน

ธนำคำรทิสโก้ จ่ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืนเพิมเติมได้ทหนั
ี งสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จ่ำกัด
ทีอยู:่ 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถ.สำทรเหนือ
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
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ธุรกรรมทีอำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมทีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ได้ที เว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่น
ส่าคัญผิด

10

คำอธิบำยเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช่าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (Credit Rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช่าระ
หนี้ โดยพิจารณาจากผลการด่าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร Credit Rating
ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
กำรลงทุน
ระดับที่น่า
ลงทุน

ระดับที่ตา่ กว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A
Baa
ต่่ากว่า
Baa

A
BBB
ต่่ากว่า
BBB

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีความเสีย่ งต่่าที่สุดที่จะไม่สามารถช่าระหนี้
ได้ตามก่าหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย่ งต่่ามากที่จะไม่
สามารถช่าระหนีไ้ ด้ตามก่าหนด
ความเสีย่ งต่่าที่จะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด
ความเสีย่ งปานกลางที่จะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด
ความเสีย่ งสูงที่จะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด

A
A(tha)
BBB BBB(tha)
ต่่ากว่า ต่่ากว่า
BBB BBB(tha)

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ย ซึ่ ง ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จั ย ทางการเมื อ งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่
ต่่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (Portfolio Duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี Portfolio Duration ต่่ากว่า
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค่านวณจาก
มูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อน
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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