ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต
ได้รับกำรรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตรำสำรหนี้มั่นคงเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
TISCO Secured Fixed Income RMF (TSFIRMF)
กองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี้
ประเภทกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมทีไ่ ม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: นาเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด โดยไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเอกชนที่มิใช่สถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล หรือผู้ค้าประกัน และตราสารแห่งหนี้ประเภทด้อยสิทธิที่ออกโดยสถาบันการเงิน
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบาง
โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณอายุ และต้องการกระจายการลงทุนไปยัง ตราสารหนี้
และ/หรือ เงินฝาก ซึ่งเน้นความมั่นคงของเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
 ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
และลงทุนจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกาหนด

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
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ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็น
ประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลามิฉะนั้น
จะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

ตัวอย่าง
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (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

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

ต่า
ต่ำกว่ำ 3 เดือน

สูง
3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปีถงึ 3 ปี

3 ปีถงึ 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.

5.

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560
หุ้นกู้ของธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ครั้งที่1/2559 ไถ่ถอนปี
พ.ศ.2562
หุ้นกู้บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกาหนดปี พ.ศ.
2562

อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ/สถำบัน
กำรจัดอันดับ
AAA
AAA
AAA
AAA/FITCH

AAA/TRIS

% ของ NAV
32.49%
7.14%
6.81%
5.13%

4.86%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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3. น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (% ของ NAV)
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย

0.25%

ปัจจุบนั ไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

0.25%

ปัจจุบนั ไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลียน
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

ส่ำหรับกำรสับเปลียน 4 ครั้งแรก ส่ำหรับกำรสับเปลียน 4 ครั้งแรก
ของแต่ละรอบปีปฏิทิน

ของแต่ละรอบปีปฏิทิน

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน
1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี = 40%
2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ปี = 55%
3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี = 5%

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.509%
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.39% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Mid Term General Bond
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6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ผลกำรด่ำเนินงำนและดัชนีชี้วดั ย้อนหลัง
% ตำมช่วงเวลำ
Year to
Date

% ต่อปี
Since

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

0.42%

0.03%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

0.56%

0.01%

ควำมผันผวนของผลกำรด่ำเนินงำน

0.26%

0.28%

ควำมผันผวนของตัวชี้วดั

0.28%

0.26%

25th

0.42%

75th

0.56%
50th

0.26%

1.27%

95th

1.46%
50th

0.28%

0.22%
0.22%

1.24%

95th

2.27%
25th

0.27%

1.85%

95th

2.98%
5th

0.79%

0.39%

1.75%

95th

3.53%
5th

0.85%

0.41%
1.20%

1.84%
3.17%

5th

0.53%
2.05%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Mid Term General 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

0.10%

0.70%

2.11%

2.28%

3.09%

3.10%

0.22%

0.20%

0.18%

0.34%

0.41%

0.53%

25th Percentile

0.00%

0.58%

1.83%

1.91%

2.63%

2.67%

0.27%

0.24%

0.23%

0.47%

0.52%

0.72%

50th Percentile

-0.06%

0.47%

1.63%

1.69%

2.35%

2.40%

0.42%

0.34%

0.32%

0.56%

0.62%

0.93%

75th Percentile

-0.16%

0.36%

1.29%

1.45%

2.20%

2.21%

0.51%

0.41%

0.39%

0.66%

0.76%

1.31%

95th Percentile

-0.30%

0.08%

1.00%

1.19%

1.76%

1.84%

0.70%

0.56%

0.51%

0.88%

1.01%

2.37%

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

ไม่จำ่ ย
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ่ำกัด (มหำชน)
27 ธ.ค. 44
ไม่กำ่ หนดอำยุโครงกำร

ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน

วันท่ำกำรซือ้ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่ำขั้นตำ่ ของกำรซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่ำขั้นตำ่ ของกำรซือ้ ครัง้ ถัดไป

: ทุกวันท่ำกำร

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน

: ภำยใน 5 วันท่ำกำร

: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
วันท่ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันท่ำกำร
มูลค่ำขั้นตำ่ ของกำรขำยคืน
: ไม่กำ่ หนด
ยอดคงเหลือขั้นตำ่
: ไม่กำ่ หนด
(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
1 ส.ค. 54
17 เม.ย. 60

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

2.24

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน

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

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จ่ำกัด
ทีอยู:่ 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 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
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (Credit Rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระ
หนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร Credit Rating
ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
กำรลงทุน
ระดับที่น่า
ลงทุน

ระดับที่ตากว่
่ า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A
Baa
ต่ากว่า
Baa

A
BBB
ต่ากว่า
BBB

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีความเสีย่ งต่าที่สุดที่จะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย่ งต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ความเสีย่ งต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ความเสีย่ งปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ความเสีย่ งสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A
A(tha)
BBB BBB(tha)
ต่ากว่า ต่ากว่า
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
ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (Portfolio Duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี Portfolio Duration ต่ากว่า
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระ
ผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
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 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจาก
มูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อน
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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