ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)
TISCO Long Term Equity Fund (Class A)
(TISCOLTF-A)
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะ
การลงทุนสุทธิ (“net exposure”) ในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่าหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิ ธี อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดหรือให้ความเห็นชอบ
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนทั่วไปที่ต้องการออมเงิน และลงทุนในระยะยาวเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนต่่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามที่กฎหมายก่าหนด

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
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ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คาเตือนที่สาคัญ
 ผู้ลงทุนไม่สามารถน่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจ่าหน่าย โอน จ่าน่า หรือน่าไปเป็น
ประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก่าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้อง
ช่าระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ควำมผันผวนของ
ผลกำรด่ำเนินงำน (SD) ต่อปี

ต่่ำ

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
กำรกระจุกตัวลงทุน
ในผูอ้ อกตรำสำรรวม

ต่่ำ

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน
กลุม่ หุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

ต่่ำ

สูง
General

Large Cap

Mid/Small

Sector

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

ชื่อทรัพย์สิน
หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ซีพี ออลล์ จ่ากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ่ากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ่ากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ่ากัด (มหาชน)

% ของ NAV
7.44%
5.72%
5.13%
4.16%
3.90%

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

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.00%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.00%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง

ปัจจุบันคิด 1.00%

- ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

วันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการโอน

ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทาการก่อนหน้าล่าสุด
ในกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน

- เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไปยัง บลจ. อื่น

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการด่าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
หมายเหตุ: ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงจาก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

2. ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.155%
4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 14.71% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity General
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6. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วดั ย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
Year to
Date

Since
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

-6.34% -8.48%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

-7.33% -9.25%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน 10.92% 12.68%
8.97%

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

ความผันผวนของตัวชี้วดั

% ต่อปี

50th

-6.34%

75th

9.10%

-7.33%
25th

9.98%

10.92%

25th

4.40%
25th

9.55%

8.97%

4.15%

75th

2.85%

3.69%
25th

7.57%

12.93%

75th

2.92%
95th

14.71%

9.75%

8.89%

75th

8.11%
95th

10.95%

9.96%
7.20%

20.92%

95th

15.89%

21.05%
15.99%

 ตารางแสดงผลการด่าเนินงานของกลุ่ม Equity Large Cap ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

Standard Deviation (%)

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

5th Percentile

-7.25% -3.93% 11.48%

6.39%

5.71%

12.70% 11.76% 10.56%

9.34%

9.47%

11.62% 17.62%

25th Percentile

-8.11% -4.72%

9.09%

5.62%

4.52%

10.97% 12.73% 11.07%

9.65%

10.23% 11.73% 19.65%

50th Percentile

-8.86% -6.23%

8.25%

4.72%

3.36%

9.98%

12.90% 11.57%

9.90%

10.53% 11.98% 19.98%

75th Percentile

-9.33% -7.44%

6.34%

3.43%

2.09%

8.89%

13.76% 12.26% 10.44% 11.44% 12.35% 20.12%

95th Percentile

-10.90% -10.60% -0.36%

2.83%

1.15%

8.62%

14.20% 12.51% 10.60% 11.91% 12.66% 20.75%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จา่ ย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
23 พ.ย. 47
ไม่กาหนดอายุโครงการ

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน
-ชนิดหน่วยลงทุน A

วันทาการซือ้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป

: ทุกวันทาการ

ยอดคงเหลือขั้นต่า

: ไม่กาหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ภายใน 5 วันทาการ

: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทาการ
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด

(ถัดจากวันทีค่ านวณ NAV)
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(ปัจจุบนั 3 วันทาการ

เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
1. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
2. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
3. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พนั ธ์

วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนนี้
8 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
1 ก.ย. 60

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.65

ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนเพิม่ เติมได้ทหี่ นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
ทีอ่ ยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่น
ส่าคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของ
หลั ก ทรัพ ย์ ที่กองทุ น รวมลงทุ น จะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้น หรื อ ลดลงจากปั จจั ย ภายนอก เช่ น สภาวะ
เศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จั ย ทางการเมื อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า
Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความ
ผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระ
ผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค่านวณจาก
มูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อน
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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