
การช ําระราคาการซือกองทุน

• บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั หกัเงนิจากบญัชีเงนิฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมตัิ (ATS) โดยลกูค้าสามารถใช้

บริการของธนาคารดงัตอ่ไปนี SCB, BBL และKBANK

การรับเงนิค่าขายกองท ุนและเงนิปันผล 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมติั (ATS) 

เวลาทาํการซอืขายกองทุน

• บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั กําหนดเวลาปิดทําการซอืขายกองทนุก่อนระยะเวลาทีกําหนดในหนงัสือชีชวน

สว่นสรุปข้อมลูสําคญั (Fund Fact Sheet) 1/2 ชวัโมง

• ลกูค้าสามารถตรวจสอบเวลาปิดทําการซือขายได้ในหนงัสือชีชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั หรือ ผ่านชอ่งทาง 

Application เมน ูPlace order

รายชือกองทุนทีสามารถซอืขายได้ 

• สามารถศกึษาข้อมลูได้ใน  www.tiscosec.com และใน  Application Streaming for Fund

 

ช่วงเวลาทไีม่สามารถใช้ Application ได้

• เวลา 06.00 - 07.00 น. และเวลา 00.00 - 01.00 น.

ช่องการในการศึกษาข้อมูลการใช้  Application

• www.tiscosec.com

การเปลียนแปลงข้อมูลผู้ถ ือหน่วยลงทุน

• ติดตอ่ได้ทีบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั

กรณีทที่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ หรือร้องเรียนบริการ

กรุณาติดตอ่ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี

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 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชนั 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก           

กรุงเทพฯ10500

4. ติดตอ่ด้วยตนเองทีสํานกังาน/สาขาของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

การเปิดบัญชีซ ือขายกองท ุนรวม

• ให้บริการแก่บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ลกูค้าสามารถซอืขายกองทนุรวมทบีริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จาํกดั เป็น

ผู้สนบัสนนุการขายและรับซอืคืนหน่วยลงทนุได้โดยการเปิดบญัชีเพยีงครังเดียว

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. เอกสารเปิดบญัชีซอืขายกองทนุรวม

2. แบบประเมนิระดบัความเสียงในการลงทนุทีเหมาะสม (Suitability Assessment) 

3. FATCA Form

4. หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก 

5. หนงัสือยินยอมเปิดเผยข้อมลู

6. บตัรประจําตวัประชาชน

7. สําเนาทะเบียนบ้าน 

         (กรณีบตัรประจําตวัประชาชนไม่แสดงทอียู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง)

8. สําเนาสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร

         (ธนาคารทีให้บริการ 3 ธนาคาร ดงัน ีBBL, KBANK และSCB พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง)

9. ลงทะเบียนในระบบอินเทอร์เน็ต เพอืกําหนด Username และPassword

ช่องทางการส่งคาํสังซ ือขายกองทุน

• ซอืขายด้วยตนเองผา่นอินเทอร์เน็ต โดยการสง่คําสงัผ่านแอปพลิเคชนั Steaming for fund "Application"

      

การส่งคาํสังซ ือขายกองท ุน

• รายการคําสงัซอืของลกูค้าจะไมส่มบรูณ์ หากธนาคารไมส่ามารถหกับญัชีธนาคารเพือชาํระค่าซอืหน่วยลงทนุ

ได้

• การยกเลิกรายการสามารถทาํได้เมอืรายการซือ/ขาย/สบัเปลียนของทา่นอยูใ่นสถานะ Processing

การแจ้งผลการซอืขายกองทุน

• สามารถตรวจสอบรายการซือขายกองทนุทีสมบรูณ์แล้วได้ในวนัทําการถดัจากวนัซอืขายกองทนุ โดยเรียกดู

ข้อมลูได้ที Application เมน ูOrder detail

• บริษัทจดัการจะจดัสง่หลกัฐานการซือขายกองทนุผา่นชอ่งทางทีบริษัทจดัการกําหนดให้แก่ลกูค้าโดยตรง

ค่าธรรมเนียมการซอืขายกองทุน

• ขึนอยู่กบัหนงัสอืชชีวนของแตล่ะกองทนุกําหนด โดยทีบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั ไมม่ีการเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมใดๆเพมิเติม

คู่มอืสาํหรับนักลงท ุน  (Mutual Fund)
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สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จาํกัด

สํานักงานใหญ่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชนั 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์: 0 2633 6555, 0 2633 6430 โทรสาร: 0 2633 6900

สาขาเชียงใหม่ 275/4 ชนั 2 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 50300

โทรศพัท์: 0 5322 4722 โทรสาร: 0 5322 4711

สาขานครปฐม 386, 388 หมู่ 8 ชนั 3 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000

โทรศพัท์: 0 3421 1812 โทรสาร: 0 3425 1676

สาขานครราชสีมา 1936/3 โซนเอ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศพัท์: 0 4425 7752 โทรสาร: 0 4425 3752

สาขาอุดรธานี 227/1 ซอยอดุรดษุฎี 3 ถนนอดุรดษุฎี ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000

โทรศพัท์: 0 4224 6888 โทรสาร: 0 4224 5793         

     

สิทธ ิของผู้ลงท ุน

1. สทิธิในการได้รับทราบรายชือของบริษัทจดัการทีบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั เป็นผู้สนบัสนนุการขายและรับ

ซอืคืนหนว่ยลงทนุ 

2. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูเกียวกบั ชอื ทีอยู่บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่ายหนว่ยลงทนุ และนายหน้า

ผู้สนบัสนนุการขายและรับซอืคืนหน่วยลงทนุ รวมทงัชือ ทีอยู ่และเลขทีใบอนญุาตของพนกังานผู้ ทําหน้าที

ขายหรือรับซือคืนหนว่ยลงทนุ

3. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูเกียวกบัความเสยีงทีเกยีวข้องกบัหนว่ยลงทนุทีได้รับคําแนะนําเพอืซอืหนว่ย

ลงทนุนนั ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกียวกบัความเสียงของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ

4. สทิธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงทีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ซือหนว่ยลงทนุหรือตอ่

การตดัสนิใจในการลงทนุ

5. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที

นายหน้าผู้สนบัสนนุการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น

6. สทิธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต้่องการรับการติดตอ่ในลกัษณะทเีป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ              

(Cold Calling)

7. สทิธิของผู้ลงทนุทีมิใชผู่้ลงทนุสถาบนัในการจะยกเลิกคําสงัซอื/ขายหนว่ยลงทนุในกรณีทีเป็นการขายโดยผู้

ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดไว้

8. สทิธิในการขอรับหนงัสือชีชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุ 

BK-EM-19-053 Update 01/09/2019

ประเภทตราสารทสีอดคล้องกับระดับความเสียง

*สินทรัพย์เสียง หมายถงึ ตราสารทนุ หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตา่งประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรพัย์สินอืนตามทีหน่วยงานทางการกาํหนด

ตัวอย่างคาํแนะนําเรืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

**รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซอืขายล่วงหน้า

กลุม่ คะแนน
ประเภทนกัลงทนุ

 และระดบัความเสียง

ประเภทตราสารทีสามารถลงทนุได้

และทางเลือกเพอืการลงทนุ

คําอธิบายระดบัความเสียง

ของกองทนุส่วนบคุคล

1
น้อยกว่า 

14

นกัลงทนุประเภทเสียงตํา: ต้องการผลตอบแทน

มากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไมต้่องการ

ความเสียงและมุ่งลงทนุในระยะสนั

- ตราสารหนทีีมีระดบัความเสยีง 1

- กองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 1

- ตราสารหนแีละกองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 2-8 

ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด

ลงทนุในตราสารหนีเท่านนั

2 14 - 19

นกัลงทนุประเภทเสียงปานกลางคอ่นข้างตํา: รับ

ความเสียงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทนุ  โดย

มุ่งหวงัรายได้สมาํเสมอจากการลงทนุ

- ตราสารหนทีีมีระดบัความเสยีง 1-4

- ตราสารทนุได้บางสว่น

- กองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 1-4

- ตราสารหนแีละกองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 2-8 

ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด

ลงทนุในสินทรัพย์เสียง*

ไมเ่กิน 25%

3 20 - 25
นกัลงทนุประเภทเสียงปานกลางคอ่นข้างสงู:  

ยอมรับมลูคา่การลงทนุทีลดลงเป็นครงัคราวได้

- ตราสารหนทีีมีระดบัความเสยีง 1-5

- ตราสารทนุได้ปานกลาง

- กองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 1-5

- ตราสารหนแีละกองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 6-8 

ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด

ลงทนุในสินทรัพย์เสียง*

ไมเ่กิน 50%

4
25 - 31

นกัลงทนุประเภทเสียงสงู: ยอมรับความเสยีงได้สงู 

รบัความผนัผวนของตลาดได้ และยอมรับการ

ขาดทนุได้ โดยมุ่งหวงัการเติบโตของเงินลงทนุและ

ผลตอบแทนในระยะยาว

- ตราสารหนทีีมีระดบัความเสยีง 1-7

- ตราสารทนุได้คอ่นข้างมาก

- ตราสารอนุพนัธ์ได้บางสว่น

- กองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 1-7

- ตราสารหนแีละกองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 8 ไม่

เกิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด

ลงทนุในสินทรัพย์เสียง*

ไมเ่กิน 75%

5
ตงัแต่ 

32 ขึนไป

นกัลงทนุประเภทเสียงสงูมาก: ต้องการได้รับโอกาส

ทีจะได้รบัผลตอบแทนสงู แม้จะมีความเสียงสงูและ

ยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร

- ตราสารหนทีีมีระดบัความเสยีง 1-8

- ตราสารทนุ

- ตราสารอนุพนัธ์ได้บางสว่น

- ตราสารหนแีละกองทนุรวมทมีีระดบัความเสียง 1-8 

ลงทนุในสินทรัพย์เสียง*

ไมเ่กนิ 100%

ประเภทผู้ลงทนุ

สดัส่วนการลงทนุ

เงินฝากและตรา

สารหนีระยะสนั

ตราสารหนีภาครัฐ

ทมีีอายมุากกวา่ 1 ปี

ตราสารหนี

ภาคเอกชน
ตราสารทนุ

การลงทนุ

ทางเลือก**

เสียงตํา >60% <20% <10% <5%

เสียงปานกลางคอ่นข้างตํา <20% <70% <20% <10%

เสียงปานกลางคอ่นข้างสงู <10% <60% <40% <10%

เสียงสงู <10% <40% <50% <20%

เสียงสงูมาก <5% <30% >60% <30%
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