
การชําระราคาการซื 
อกองทุน
• บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั หกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมตัิ (ATS) โดยลูกค้าสามารถใช้

บริการของธนาคารดงัตอ่ไปนี - SCB, BBL และKBANK

การรับเงนิค่าขายกองทุนและเงนิปันผล 
• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมตัิ (ATS) 

เวลาทาํการซ ื 
อขายกองทุน
• บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั กําหนดเวลาปิดทําการซื -อขายกองทนุก่อนระยะเวลาที:กําหนดในหนงัสือชี -ชวน

ส่วนสรุปข้อมลูสําคญั (Fund Fact Sheet) 1/2 ชั:วโมง
• ลูกค้าสามารถตรวจสอบเวลาปิดทําการซื -อขายได้ในหนังสือชี -ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั หรือ ผ่านช่องทาง 

Application เมน ูPlace order

รายชื�อกองทุนที�สามารถซื 
อขายได้ 
• สามารถศกึษาข้อมลูได้ใน www.tiscosec.com และใน Application Streaming for Fund

ช่วงเวลาที�ไม่สามารถใช้ Application ได้
• เวลา 06.00 - 07.00 น. และเวลา 00.00 - 01.00 น.

ช่องการในการศกึษาข้อมูลการใช้ Application
• www.tiscosec.com

การเปลี�ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
• ตดิตอ่ได้ที:บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั

กรณีท ี�ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ หรือร้องเรียนบริการ
กรุณาตดิตอ่ผ่านช่องทางตอ่ไปนี -
1. ศนูย์บริการลกูค้า โทรศพัท์ : 0 2633 6555, 0 2633 6430 โทรสาร : 0 2633 6900
2. www.tiscosec.com หรือ www.tiscoetrade.com
3. หน่วยงานกํากบั เลขที: 48/49 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชั -น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก           

กรุงเทพฯ10500
4. ตดิตอ่ด้วยตนเองที:สํานกังาน/สาขาของบริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั

การเปิดบัญชีซ ื 
อขายกองทุนรวม
• ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ลูกค้าสามารถซื -อขายกองทนุรวมที:บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั เป็น

ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื -อคืนหน่วยลงทนุได้โดยการเปิดบญัชีเพียงครั -งเดียว

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
1. เอกสารเปิดบญัชีซื -อขายกองทนุรวม
2. แบบประเมินระดบัความเสี:ยงในการลงทนุที:เหมาะสม (Suitability Assessment) 
3. FATCA Form
4. หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก
5. หนงัสือยินยอมเปิดเผยข้อมลู
6. บตัรประจําตวัประชาชน
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 
         (กรณีบตัรประจําตวัประชาชนไม่แสดงที:อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง)
8. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร
         (ธนาคารที:ให้บริการ 3 ธนาคาร ดงันี - BBL, KBANK และSCB พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง)
9. ลงทะเบียนในระบบอินเทอร์เน็ต เพื:อกําหนด Username และPassword

ช่องทางการส่งคําสั� งซ ื 
อขายกองทุน
• ซื -อขายด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการส่งคําสั:งผ่านแอปพลิเคชั:น Steaming for fund "Application"
      
การส่งคําสั� งซ ื 
อขายกองทุน
• รายการคําสั:งซื -อของลูกค้าจะไม่สมบูรณ์ หากธนาคารไม่สามารถหกับญัชีธนาคารเพื:อชําระค่าซื -อหน่วยลงทนุ

ได้
• การยกเลิกรายการสามารถทําได้เมื:อรายการซื -อ/ขาย/สบัเปลี:ยนของทา่นอยู่ในสถานะ Processing

การแจ้งผลการซื 
อขายกองทุน
• สามารถตรวจสอบรายการซื -อขายกองทนุที:สมบูรณ์แล้วได้ในวนัทําการถัดจากวนัซื -อขายกองทุน โดยเรียกดู

ข้อมลูได้ที: Application เมน ูOrder detail
• บริษัทจดัการจะจดัส่งหลกัฐานการซื -อขายกองทนุผ่านช่องทางที:บริษัทจดัการกําหนดให้แก่ลกูค้าโดยตรง

ค่าธรรมเนียมการซื 
อขายกองทุน
• ขึ -นอยู่กับหนังสือชี -ชวนของแต่ละกองทุนกําหนด โดยที:บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ไม่มีการเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมใดๆเพิ:มเตมิ

คู่มือสําหรับนักลงทุน (Mutual Fund)
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สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จาํกัด
สํานักงานใหญ่ 48/8 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ชั -น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์: 0 2633 6555, 0 2633 6430 โทรสาร: 0 2633 6900
สาขาทองหล่อ 55/1 ชั -น 1 ซอยสขุมุวทิ 55 (ทองหล่อ) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพฯ 10110
                                  โทรศพัท์: 02 013 7400 โทรสาร: 02 013 7401
สาขาเชียงใหม่ 275/4 ชั -น 2 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศพัท์: 0 5322 4722 โทรสาร: 0 5322 4711
สาขานครปฐม 386, 388 หมู่ 8 ชั -น 3 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศพัท์: 0 3421 1812 โทรสาร: 0 3425 1676
สาขานครราชสีมา เทสโก้ โลตสั โคราช 719/5 ถ.มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศพัท์: 0 4425 7752 โทรสาร: 0 4425 3752
สาขาอุดรธานี 227/21 ชั -น 2 ถ.อดุรดษุฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000

โทรศพัท์: 0 4224 6888 โทรสาร: 0 4224 5793

สิทธ ิของผู้ลงทุน
1. สิทธิในการได้รับทราบรายชื:อของบริษัทจดัการที:บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั เป็นผู้สนบัสนนุการขายและรับ

ซื -อคืนหน่วยลงทนุ 
2. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี:ยวกับ ชื:อ ที:อยู่บริษัทจัดการ ผู้ จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และนายหน้า

ผู้สนบัสนุนการขายและรับซื -อคืนหน่วยลงทุน รวมทั -งชื:อ ที:อยู่ และเลขที:ใบอนุญาตของพนักงานผู้ ทําหน้าที:
ขายหรือรับซื -อคืนหน่วยลงทนุ

3. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี:ยวกบัความเสี:ยงที:เกี:ยวข้องกบัหน่วยลงทนุที:ได้รับคําแนะนําเพื:อซื -อหน่วยลงทนุ
นั -น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี:ยวกบัความเสี:ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ

4. สิทธิในการได้รับทราบข้อเทจ็จริงที:มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ซื -อหน่วยลงทนุหรือต่อ
การตดัสินใจในการลงทนุ

5. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี:ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที:
นายหน้าผู้สนบัสนนุการขายและรับซื -อคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น

6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที:เป็นการขายโดยผู้ ลงทุนมิได้ร้องขอ 
(Cold Calling)

7. สิทธิของผู้ลงทนุที:มิใช่ผู้ ลงทนุสถาบนัในการจะยกเลิกคําสั:งซื -อ/ขายหน่วยลงทุนในกรณีที:เป็นการขายโดยผู้
ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที:กฎหมายกําหนดไว้

8. สิทธิในการขอรับหนงัสือชี -ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื -อคืน
หน่วยลงทนุ 

Update 17/05/2019

ประเภทตราสารที�สอดคล้องกับระดับความเสี�ยง

*สนิทรัพย์เสี:ยง หมายถึง ตราสารทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ทรัพย์สนิทางเลอืก หรือทรัพย์สนิอื:นตามที:หน่วยงานทางการกําหนด

ตัวอย่างคําแนะนําเรื�องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

**รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซื -อขายลว่งหน้า

กลุม่ คะแนน
ประเภทนกัลงทนุ

 และระดบัความเสี:ยง
ประเภทตราสารที:สามารถลงทนุได้

และทางเลอืกเพื:อการลงทนุ
คําอธิบายระดบัความเสี:ยง

ของกองทนุสว่นบคุคล

1
น้อยกว่า 

14

นกัลงทนุประเภทเสี:ยงตํ:า: ต้องการผลตอบแทน
มากกว่าการฝากเงินธนาคารเลก็น้อย ไม่ต้องการ
ความเสี:ยงและมุ่งลงทนุในระยะสั -น

- ตราสารหนี -ที:มีระดบัความเสี:ยง 1
- กองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 1
- ตราสารหนี -และกองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 2-8 
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทั -งหมด

ลงทนุในตราสารหนี -เท่านั -น

2 14 - 19
นกัลงทนุประเภทเสี:ยงปานกลางค่อนข้างตํ:า: รับ
ความเสี:ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทนุ  โดย
มุ่งหวงัรายได้สมํ:าเสมอจากการลงทนุ

- ตราสารหนี -ที:มีระดบัความเสี:ยง 1-4
- ตราสารทนุได้บางสว่น
- กองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 1-4
- ตราสารหนี -และกองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 2-8 
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทั -งหมด

ลงทนุในสนิทรัพย์เสี:ยง*
ไม่เกิน 25%

3 20 - 25
นกัลงทนุประเภทเสี:ยงปานกลางค่อนข้างสงู:  
ยอมรับมลูค่าการลงทนุที:ลดลงเป็นครั -งคราวได้

- ตราสารหนี -ที:มีระดบัความเสี:ยง 1-5
- ตราสารทนุได้ปานกลาง
- กองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 1-5
- ตราสารหนี -และกองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 6-8 
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทั -งหมด

ลงทนุในสนิทรัพย์เสี:ยง*
ไม่เกิน 50%

4
25 - 31

นกัลงทนุประเภทเสี:ยงสงู: ยอมรับความเสี:ยงได้สงู 
รับความผนัผวนของตลาดได้ และยอมรับการ
ขาดทนุได้ โดยมุ่งหวงัการเติบโตของเงินลงทนุและ
ผลตอบแทนในระยะยาว

- ตราสารหนี -ที:มีระดบัความเสี:ยง 1-7
- ตราสารทนุได้ค่อนข้างมาก
- ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น
- กองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 1-7
- ตราสารหนี -และกองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 8 ไม่
เกิน 20% ของเงินลงทนุทั -งหมด

ลงทนุในสนิทรัพย์เสี:ยง*
ไม่เกิน 75%

5
ตั -งแต่ 

32 ขึ -นไป

นกัลงทนุประเภทเสี:ยงสงูมาก: ต้องการได้รับ
โอกาสที:จะได้รับผลตอบแทนสงู แม้จะมีความเสี:ยง
สงูและยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร

- ตราสารหนี -ที:มีระดบัความเสี:ยง 1-8
- ตราสารทนุ
- ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น
- ตราสารหนี -และกองทนุรวมที:มีระดบัความเสี:ยง 1-8 

ลงทนุในสนิทรัพย์เสี:ยง*
ไม่เกิน 100%

ประเภทผู้ลงทนุ
สดัสว่นการลงทุน

เงินฝากและตรา
สารหนี -ระยะสั -น

ตราสารหนี -ภาครัฐ
ที:มีอายมุากกวา่ 1 ปี

ตราสารหนี -
ภาคเอกชน

ตราสารทุน
การลงทุน

ทางเลือก**

เสี:ยงตํ:า >60% <20% <10% <5%
เสี:ยงปานกลางคอ่นข้างตํ:า <20% <70% <20% <10%
เสี:ยงปานกลางคอ่นข้างสงู <10% <60% <40% <10%

เสี:ยงสงู <10% <40% <50% <20%
เสี:ยงสงูมาก <5% <30% >60% <30%
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