กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6
(TEQT5M6)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน :
อายุโครงการ :

มูลค่าโครงการ :
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ :
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืน :
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือบริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
10.50 บาท ณ วันทำการใด ทั้งในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด
ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
2,000 ล้านบาท
1,000 บาท
ไม่กำหนด
ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2565)
ไม่มี

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนเพื่อให้กองทุนมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
กองทุ นอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรืออาจเข้าทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริ ษั ท จั ด การจะรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะรายโดยอั ต โนมั ติ ภายใน 5 วั น ทำการนั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/กองทุน

นายทะเบียน : บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.6050%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.019260%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.171200%)
หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกีย่ วเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยข้างต้นแล้ว
2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ

การซื้อขายหน่วยลงทุน

-

ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กด 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

-

ชำระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด”
หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
0001-113-005096-0 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม
001-1-31349-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน
111-3-05847-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู

เลขที่บญ
ั ชี
101-3-39757-3
001-0-16443-3
182-6-00271-5

** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. **

* มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
* เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็น
การรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
* ผู้ลงทุนไม่สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตัง้ แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็นกองทุนรวม
* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

