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ประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน และวนัทาํการของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนใน
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คาํเสนอซ้ือ  หมายถึง  คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํ
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ลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

สาํนกังาน/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง     สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์

วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน     หมายถึง  วนัทาํการรับซ้ือคืนตามขอ้ 16  

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  หมายถึง  บุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  

ใบแสดงสิทธิ  หมายถึง   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (depositary receipt) 

หลกัทรัพยอ์า้งอิง   หมายถึง   หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนและใชเ้พ่ือรองรับใบ

แสดงสิทธิ 
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บริษทัจดทะเบียน/กิจการ   หมายถึง   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ิน

วนัทาํการท่ีคาํนวณได ้

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุน  

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืน หกัดว้ย 

                                                                              ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
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โครงการจัดการกองทุนเปิด ทสิโก้ ออยล์ ฟันด์ 

 

ช่ือบริษัทจดัการ   :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

ทีอ่ยู่บริษัทจดัการ  :  อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

 เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

 กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ :  กองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TISCO Oil Fund 

1.3. ช่ือยอ่ : TISCOOIL 

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

การระดมทุน : ผูล้งทุนในประเทศ 

1.5. อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

เง่ือนไขอ่ืนๆ :  

บริษทัจดัการอาจพิจารณาใหโ้ครงการส้ินสุดลงหรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วยลงทุน หากเป็นกรณีท่ี 

1) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรับอนุญาตใหน้าํไปลงทุนในต่างประเทศ 

2) ผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

มีความผนัผวนอยา่งรุนแรง เกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นตน้ 

3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย : 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 4,000.00 ลา้นบาท 

เง่ือนไข: 

1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 

2) วงเงินสาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ จะเป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายใดๆ จดัสรร 
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3) หากบริษทัจดัการนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศแลว้เกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรให้สามารถนาํ

เงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจใดๆ ตลอดจน

สงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได ้โดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.2. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

2.3. จาํนวนหน่วยลงทุน : 400,000,000.00 หน่วย 

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุช่ือผูถื้อ 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงอาจคิดกบัผู ้

  ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 

2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก : 5,000.00 บาท 

เง่ือนไข  :  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ัง

แรกไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทั

จดัการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 

3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว ณ สํานกังานของบริษทัจดัการและ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวปไซตข์อง

บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ต่อไป 

2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป : 5,000.00 บาท 
เง่ือนไข  :  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ัง

 ถดัไปได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี 

 บริษทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

 น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว ณ สํานักงานของบริษทั

 จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวป

 ไซต์ของบริษทัจดัการ และจะแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ทราบต่อไป 

2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : 5,000.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน :   500.00 หน่วย 

เง่ือนไข  :  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดมูลค่าขั้นตํ่าและจาํนวนหน่วย

ลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข

เพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว ณ 

สํานักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 7 



 

ทุกแห่งลงประกาศในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : ไม่กาํหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : 100 หน่วย 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

โครงการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนไทยท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ เพ่ือไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจและสามารถยอมรับ

ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศได ้

3.2. ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมพิเศษ 

3.3. นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

รายละเอียด : 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลกั) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา 

(New York Stock Exchange, NYSE Arca) มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านํ้ ามนัดิบ West Texas 

Intermediate (WTI) เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity 

Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซ่ึงเป็นดชันีท่ีมุ่งสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของมูลค่านํ้ ามนัดิบ West 

Texas Intermediate (WTI) บริหารและจดัการโดย DB Commodity Services LLC. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

หน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน สาํหรับส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

 

นอกจากการลงทุนในต่างประเทศแลว้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากในประเทศ ท่ีมี

อายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ่ากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการสาํรองเงินไว้

สาํหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานกาํหนด หรืออาจลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (structured note) 
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อน่ึง การลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนจะเป็น

ผูพิ้จารณาถึงความจาํเป็นของการจดัหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนในอตัรา

แลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
 

ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนาํไปลงทุนในต่างประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีการลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนั

ผวน เกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินหรือการลงทุน

ในต่างประเทศ และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว บริษทัจดัการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป

ตามสดัส่วนดงักล่าวได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไว้

ในโครงการตามประกาศแก่สาํนกังาน 
 

ทั้งน้ี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นช่วงระหวา่งรอการลงทุน

ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 

30 วนัก่อนวนัเลิกกองทุนหากทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ และ/หรือในช่วงท่ีผูล้งทุนทาํการสั่งซ้ือหรือขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทาํการ 
 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund นั้นไม่เหมาะสม

อีกต่อไป เช่น ผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนดงักล่าวมีการกระทาํผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกบัดูแลของกองทุนต่างประเทศ 

เป็นตน้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืน

ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและถือวา่ไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ 

3.4. ลกัษณะพิเศษ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) 

รายละเอียด : 

- ไม่มี - 

3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด ทั้งน้ี ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

3.6. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

เง่ือนไขพิเศษ : 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ

แกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 
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3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 

 

3.6.1.1  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ไดแ้ก่ 

(1) ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก ไดแ้ก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ า

ประกนั 

(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือ 

เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และ

เป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมีอนัดับความน่าเช่ือถือ

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็น

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าจากการจัด

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้น (short-term rating) ดว้ย หรือ 

(ข) อนัดับความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลักหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกัน อยู่ในอนัดับ 

ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืน

ท่ีสาํนกังานกาํหนดเพ่ิมเติม 

 

(2) ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัไดแ้ก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เ งิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ 

ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่ง

จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย 

ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้ าประกนั ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าวตอ้งมี

ลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.6.1 ดว้ย 
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(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ซ่ึงหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือหุ้นกูท่ี้ไม่รวมถึง 

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีสํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือ 

ในลกัษณะจาํกดั  หรือท่ีออกภายใตข้อ้ผูกพนัท่ีกาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรือ 

ท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ งข้ึนเป็นผูอ้อก  หรือท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงผูอ้อก

หลกัทรัพยไ์ด้เสนอขายหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้ งหมดต่อผูถื้อหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็ม 

มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้อ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.6.1 

ดว้ย   

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร 

หรือหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์  

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ท่ีเสนอขายในต่างประเทศ

โดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  ทั้ งน้ี หุ้นกูด้งักล่าวไม่รวมถึงหุ้นกูแ้ปลง

สภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือของ

กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

ท่ีสาํนกังานกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 

(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้ งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2.8) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืเป็นตราสารแห่งหน้ีตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) 

(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้ งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน  

ผลตอบแทนนั้นตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านั้น 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ้าประกนัของบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.6.1.1 ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป 

รับอาวลัทั้ งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของ 

ผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้ามขอ้ (2.3) ตอ้งมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นตราสารท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดงตนต่อบุคคลทัว่ไปวา่พร้อมจะ

เสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจาํนวนและวิธีการท่ี

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยูเ่สมอ โดยไดส่้งสาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอด

อายขุองตราสารนั้น  และ 

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade)  เวน้แต่ผูอ้อก
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ตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั้น 

(ข)  ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตรา

สารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

(ค)  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก หากตรา

สารดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นตอ้งมีบริษทัจัดการไม่ตํ่ากว่า 3 รายเป็นผูซ้ื้อตราสาร

ดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ 

 

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

 

3.6.1.3 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) 

ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

3.6.1.4 ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.3 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

 

3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัจดัการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพ่ือกองทุนไดเ้ทียบเท่ากบัประเภททรัพยสิ์นในประเทศ ซ่ึงตอ้งมี

คุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์

เป็นสมาชิกของ WFE 

(2) การลงทุนนั้นตอ้งไม่ทาํใหก้ารจดัการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวตัถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทุนและ

ไม่ทาํใหก้องทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกวา่มูลค่าลงทุน 

(3) บริษทัจัดการตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดังกล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตได ้

(4) มีขอ้มูลดา้นราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถืออา้งอิงได ้และสอดคลอ้งตามหลกัวชิาการอนั

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน (investor protection) ท่ีถือไดว้่าเทียบเท่ากบัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสาํนกังานอาจกาํหนดเพ่ิมเติม 

 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ

แกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 
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3.6.2.1  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ หุน้หรือหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซ่ึงผูล้งทุนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี

นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นตน้ โดยเง่ือนไขหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบั

ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ี เ ป็นสมาชิกสามัญของ International 

Organizations of  Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of 

Exchange (WFE) 

(2.2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิด

เดียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด้ เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองคาํโดยตรง 

(2.3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนหรือมีไวเ้พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป (retail 

fund) หน่วยลงทุนท่ีจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ี

จดัตั้งข้ึนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปเช่นกนั 

(2.4) ตอ้งไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 

 

3.6.2.2  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน

ต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี  

(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาล

ต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้าประกนั 

(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้าประกนั 

(2) ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน ไดแ้ก่ 

(2.1)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั้งน้ี ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั

ตราสารดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย 

(2.2) ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี

ลงทุน ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก ทั้งน้ี ผูล้งทุนตอ้งสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย 

(3) ตราสารแห่งหน้ีอ่ืน อนัไดแ้ก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี

หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธี
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อ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

ในขอ้ 3.6.2.1 

 

3.6.2.3  เงินฝากระยะสั้นในสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวตั้งอยูใ่นประเทศท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นต่างประเทศ ทั้งน้ี การมีไวซ่ึ้งเงินฝากดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกหรือป้องกนั

ปัญหาในการดาํเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือชาํระค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

 

3.6.2.4 ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ 3.6.2.1 ถึง 3.6.2.3 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

3.7. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 

เง่ือนไขพิเศษ : 

 

3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวม ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการ 

จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

 

3.7.1.1 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยไม่จาํกัด

อตัราส่วน 

(1) ตราสารภาครัฐไทย 

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.6.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 

20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 

3.7.1.2 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ้ 3.7.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณ

เฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือผูเ้ป็น

คู่สญัญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือ

มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกินร้อยละ 20  

ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 
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3.7.1.3  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 

ซ่ึงธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 

เม่ือคาํนวณเฉพาะ ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 

20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 

(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามขอ้ 3.6.1.3  

โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย ์หากธนาคารพาณิชยน์ั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพยสิ์น 

ท่ีธนาคารต่างประเทศดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกัน หรือคู่สัญญา  

ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด มิให้คาํนวณเงินฝาก

ในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนเขา้ในอตัราส่วนดงักล่าว 

 

3.7.1.4 บริษทัจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดังต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณ

เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามขอ้ 3.6.1.1 ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(investment grade) 

(2) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามขอ้ 3.6.1.3 ท่ีคู่สัญญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบั 

ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

ตราสารแห่งหน้ีตาม (1) มิใหห้มายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งหน้ี 

ตามขอ้ 3.6.1.1 (2.6) 

 

3.7.1.5 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้

เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บรรษทัตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน เป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา เป็นจาํนวนท่ีมี

มูลค่ารวมโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิให้นาํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดอายโุครงการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ทั้งน้ี 

เฉพาะในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กินอตัราส่วนท่ี

กาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อย

ละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วนันับแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีนั้น  ทั้ งน้ี ให้คาํนวณ

อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนั้นจนถึงวนัท่ีทรัพยสิ์น

นั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
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เม่ือบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามวรรคสามแลว้ ให้บริษทัจดัการรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 5 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ

รายงานจากบริษทัดว้ย 

หากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได ้สาํนกังานอาจสัง่ใหบ้ริษทัเลิกกองทุนรวมนั้น 

 

3.7.1.6 ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนั

ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชีใด บริษทัจัดการอาจขอผ่อนผนัต่อ

สาํนกังานเพ่ือไม่ตอ้งนาํการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ในช่วง

เวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 3.7.1.5 ไดส้าํหรับรอบปีบญัชีนั้น 

 

3.7.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

(1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวม

หน่ึงไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(2)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนใดกองทุนหน่ึงไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 

(3) ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  

 

3.7.1.8     บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกิน

อตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1)   ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 

(2)   อตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกบั

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือเป็น

องคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน

นั้น 

 

3.7.1.9 การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของ

กองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษทั

จดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือ

คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของนํ้ าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน ทั้งน้ี แทนอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 และขอ้ 3.13.1.4  แลว้แต่กรณีก็ได ้
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3.7.1.10 บริษทัจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging)  

เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทั้งหมดท่ีกองทุนมีอยู ่

 

3.7.1.11 บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยข์องกองทุนได ้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อย

ละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณโดย

ใชมู้ลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื รวมผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดใน

วรรคหน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทาํ

ธุรกรรมเพ่ิมเติม  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไปก็ได ้  

ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อม

สาเหตุ  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ี

ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทั

จดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.7.1.12 บริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง

ไทย  หรือธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลกัทรัพย์

อา้งอิงของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสาํหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวท่ีกาํหนดในโครงการ

น้ี โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นโดยตรง  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจ

ไม่นบัมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีคาํนวณ

ตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สญัญาท่ีกาํหนดตามขอ้ 3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 และขอ้ 3.7.1.4 ก็ได ้

มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีนาํมาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงใหมี้มูลค่าเท่ากบัมูลค่าใบแสดง

สิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้

(2)    ในกรณีของธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งการ

ใหย้มืหลกัทรัพย ์โดยใหน้บัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสาํหรับหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้ 

3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 และขอ้ 3.7.1.4 โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนยงัคงมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยน์ั้นอยู ่ทั้งน้ี บริษทั

จัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนท่ีคาํนวณตามคู่สัญญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ 

ขอ้ 3.7.1.4 ก็ได ้

 

3.7.1.13 การคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 

3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 และขอ้ 3.7.1.4 ให้นับมูลค่าท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีหน้าท่ีตอ้งชาํระตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ รวมคาํนวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญาดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้ง

สญัญานั้นในศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัจดัการไม่ตอ้งคาํนวณมูลค่าและอตัราส่วนตามท่ีกาํหนด

ในขอ้ดงักล่าว 
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3.7.1.14 นอกจากการคาํนวณตามขอ้ 3.7.1.13 แลว้ ให้บริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกสินคา้ของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ หรือผูท่ี้ตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ผกูพนัของสินคา้ (limit of underlying issuer or third party) โดยใหค้าํนวณ

อตัราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคา้นั้นโดยตรง ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เป็นผลหรืออาจเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผูอ้อกสินคา้หรือผูท่ี้ตอ้งชาํระ

หน้ีตามขอ้ผกูพนัของสินคา้ โดยให้ใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (notional amount) เป็นมูลค่า 

ท่ีใชใ้นการคาํนวณ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชนั ให้บริษทัจดัการใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ (notional amount) ซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของสญัญาออปชนั 

 

3.7.1.15 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 และขอ้ 3.7.1.4 ให้บริษทัจดัการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.7.1.16 ดว้ย 

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ํ้ าประกัน บริษัทจดัการจะคาํนวณ

อตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สญัญาดงักล่าว  หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได ้

(2) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่ 1 รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทัจดัการ

จะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

 

3.7.1.16 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.7.1.15 จะทาํไดต้่อเม่ือบุคคล

ดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบ

ลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข   

 

3.7.1.17 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน

ท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งหน้ีนั้น มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุของการถูกปรับลด

อนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน 

 

3.7.1.18 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี

กาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการจะ

ยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้

ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และ

วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้  
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3.7.1.19 ในกรณีท่ีการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัใดเป็นผูอ้อก เพ่ือเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเกินกวา่ร้อยละ 

25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษัทนั้น บริษทัจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน.

28/2549 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2549 ดงัน้ีคือ 

(1) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนได ้

(2) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุ้นจาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและ

สมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าว เป็นผลให้กองทุนไดม้าหรือ

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้ไดรั้บ

การยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื่นคาํขอผ่อนผนั

การทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  ทั้งน้ี การลดสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าว  ให้

บริษทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนไดม้าจากการรับชาํระหน้ี

ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

 

3.7.1.20 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี

กาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.1.5 ขอ้ 3.7.1.11 ขอ้ 

3.7.1.17 ขอ้ 3.7.1.18 และขอ้ 3.7.1.19 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมา

เพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้ 

ให้บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง 

และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.7.1.21 ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 29 เร่ือง “การเลิกโครงการจดัการ

กองทุนรวม” และบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามขอ้ 30 เร่ือง “การดาํเนินการเม่ือเลิกโครงการ” 

 

3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด

ดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมดว้ย 

 

3.7.2.1 บริษทัจดัการจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) โดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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3.7.2.2 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยไม่จาํกัด

อตัราส่วน 

(1) เงินฝากระยะสั้นในต่างประเทศตามขอ้ 3.6.2.3 

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.6.2.2 (1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 

20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 

3.7.2.3 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ้ 3.7.2.2 (2) ท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่า

รวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกบัอตัราส่วนการลงทุนในประเทศดว้ย 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือผูเ้ป็น

คู่สญัญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือ

มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 

3.7.2.4 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะ 

ผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกบัอตัราส่วนการลงทุนในประเทศดว้ย 

(1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 3.6.2.1 

(2) ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามขอ้ 3.6.2.2 (2) หรือ (3) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(investment grade) 

 

3.7.2.5 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2.3 และขอ้ 3.7.2.4 

เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

(1) การลงทุนหรือมีไวซึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้า

ประกัน หรือคู่สัญญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้ งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั        

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(2) การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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3.7.2.6 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.7.2.3 ขอ้ 3.7.2.4 และขอ้ 3.7.2.5 (1) ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.7.2.7 ดว้ย 

(1) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทัจดัการจะคาํนวณ

อตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สญัญาดงักล่าว  หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได ้

(2) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่หน่ึงรายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั  บริษทั

จดัการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

 

3.7.2.7 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.7.2.6 จะทาํไดต้่อเม่ือบุคคล

ดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบ

ลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั  หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

 

3.7.2.8 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหน้ีในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มี

มูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหน้ี มีมูลค่าเกินอตัราส่วน

ดงักล่าวโดยดงัต่อไปน้ี  ใหบ้ริษทัดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมี

การประกาศใหท้ราบถึงเหตุดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(1) ตราสารแห่งทุนนั้ นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการ

ดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(2) ตราสารแห่งหน้ีถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 

3.7.2.9 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี

กาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการจะ

ยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้

ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และ

วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด 

พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้  

 

3.7.2.10 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี

กาํหนดในขา้งตน้  หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.2.8  และขอ้ 3.7.2.9 

และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้

ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และ

วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํ

สาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้
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3.7.2.11 ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 29 เร่ือง “การเลิกโครงการจดัการ

กองทุนรวม” และบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามขอ้ 30 เร่ือง “การดาํเนินการเม่ือเลิกโครงการ” 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

- ไม่มี - 

5. การรับชําระหนีเ้พือ่กองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอืน่ : 

หากมีการผิดนดัชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ

ชาํระหน้ีได้  บริษทัจดัการจะรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาํระหน้ี ดงัน้ี 
5.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์

5.1.1 เม่ือมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์  ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยเ์ป็นผูมี้สิทธิใน

เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี 

5.1.2 เม่ือไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี  บริษทัจดัการจะไม่นาํทรัพยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์น

ท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรับชาํระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  เวน้

แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีตกลงรับชาํระหน้ีดว้ย

ทรัพยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี  บริษทัจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นได ้ และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากเงิน

สาํรอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรัพยสิ์นนั้น 

5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนในแต่ละคร้ัง  บริษทัจดัการจะเฉล่ียเงิน

ไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธินั้นภายใน 45 วนั

นับตั้ งแต่วนัถัดจากวนัท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยแ์ลว้  ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดรั้บชาํระ

หน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามความในขอ้ 5.1.3 โดย

อนุโลม 

 

5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์

5.2.1 ก่อนการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง  บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย
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ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ได้

ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ในขณะนั้นการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์

ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษทัจัดการจะระบุ

รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ่้าย 

พร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการรับชาํระหน้ี 

5.2.2 เม่ือไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี  บริษทัจดัการจะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี 

(1) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น

ดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้

(2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด้  บริษทัจัดการจะจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

 

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัจดัการจะ

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีก็

ได ้ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการไม่ตอ้งนาํตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคาํนวณมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละคร้ังตามขอ้ 5.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่  เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับ

ชาํระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจ่าย

ในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายก็ได ้ ทั้งน้ี หากไดมี้การจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีได้

จากการรับชาํระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธินั้นไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษทัจดัการอาจ

นาํเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้

6. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูดู้แลผลประโยชน์ : 

ช่ือ   :  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

  โทรศพัท ์0-2544-3935-7 
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6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ : 

บริษทัจดัการจะเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว

ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว  ้ ผู ้ดูแล

ผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยห์รือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใด

และบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชนท์ั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบั

ประกาศคาํสัง่ระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหนา้ท่ีแก่

ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหน้าท่ีดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ โดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 90 วนั 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องใหมี้การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบริษทัจดัการจะบอก

กล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

5) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นําขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใชใ้นทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้ทั้งน้ี การบอกเลิกสญัญา

จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบติั บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 

วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึงบริษทัจดัการจะขออนุญาต

เปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบ

กาํหนดเวลาใหแ้กไ้ขและเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 

ในกรณีท่ีมีเหตุตอ้งเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่วา่เหตุใด บริษทัจดัการจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บ

อนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีจนกวา่จะมีการแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์รายใหม่ ถา้การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมส้ินสุดลง ให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการโอน

ทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาํสั่งของบริษทั

จดัการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพยสิ์นและ

เอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 นบัตั้งแต่วนัถดัจากการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 
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6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกัชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3  

เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2256-2316-21 โทรสาร 0-2256-2401-4 

และ/หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพยต์่างประเทศอ่ืนใด และ/หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นหรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์ และ/

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ท่ีบริษทัจดัการและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์แต่งตั้งข้ึน

เพ่ือเก็บรักษาทรัพยสิ์นในต่างประเทศ 

7. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ท่ีอยู ่:  บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั  

เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถ.พระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

 

ช่ือ :  นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้

ท่ีอยู ่:  บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั  

เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถ.พระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

  

ช่ือ :  นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

ท่ีอยู ่:  บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั  

เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถ.พระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 

ช่ือ :  นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ 

ท่ีอยู ่:  บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั  

เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถ.พระราม 9  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ช่ือ  :   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

ท่ีอยู ่ : อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

  เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศพัท ์0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจาํหน่าย : 

- ไม่มี - 

10. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื : 

ช่ือ  : ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

  โทรศพัท ์0-2633-6000 กด 4 

ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

                      โทรศพัท ์0-2633-6616, 0-2633-6655 

  และสาํนกังานบริการดา้นหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ทัว่ประเทศ 

ช่ือ  : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 90 อาคารสาธรธานี 3 ชั้น 19 บี ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

                     โทรศพัท ์0-2724-4000 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

                     โทรศพัท ์ 0-2658-8888 

ช่ือ  :     บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

                     โทรศพัท ์0-2635-1718 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี  จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

   เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

                     โทรศพัท ์0-2659-7000 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 252/6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร1  ชั้น 6,8-11 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

                      โทรศพัท ์0-2275-0888 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :     130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น G ถนนวทิย ุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330  
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                     โทรศพัท ์0-2949-1000 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยดี์บีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 และ15  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

                     โทรศพัท ์0-2657-7170 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 175 อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

                     โทรศพัท ์0-2680-1234 

ช่ือ  :     ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

                     โทรศพัท ์0-2680-3333 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 139  อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 1  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

                      โทรศพัท ์0-2660-6666 

ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยโ์นมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

                      โทรศพัท ์0-2638-5000 

ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยท์รีนิต้ี จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

                      โทรศพัท ์0-2285-5115 

ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14,18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

                      โทรศพัท ์0-2217-8888 

ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัซ่า จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 48/22 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

                      โทรศพัท ์0-2697-3873 

ช่ือ  :     บริษทัหลกัทรัพยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :   เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18,39 ออลซีซัน่เพลส ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  

  กรุงเทพมหานคร 10330   

                      โทรศพัท ์0-2648-1111 

ช่ือ   :     บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี130-132 ชั้น 3 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1 ถนน วทิย ุแขวง ลุมพินี เขต ปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

  โทรศพัท ์0-2659-8000 ต่อ8120 

ช่ือ   :     บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500                    

  โทรศพัท ์0-2673-5000 ต่อ 5201-5203 
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ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยซี์ไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีอยู ่ :   เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวทิย ุเขตปทุมวนั  

  กรุงเทพมหานคร 10330   

                     โทรศพัท ์0-2627-3100 

ช่ือ   :     บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500                     

  โทรศพัท ์0-2231-3777 

ช่ือ   :     บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 18ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330                      

  โทรศพัท ์0-2658-9233 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนใน

ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้ งหรือยกเลิกการแต่งตั้ งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุน โดยผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งปฏิบติังานได้

ภายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้ 

11. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทีป่รึกษาการลงทุน : 

ช่ือ  :   - ไม่มี – 

ท่ีอยู ่ : - ไม่มี - 

หมายเหตุ : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้งท่ีปรึกษาการลงทุนในภายหลงัโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยท่ีปรึกษา

การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานทราบต่อไป 

12. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทีป่รึกษากองทุน : 

- ไม่มี - 

 

หมายเหตุ:  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้งท่ีปรึกษากองทุนในภายหลงัโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ และบริษทัจดัการ

จะแจง้ใหส้าํนกังานทราบต่อไป 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

ผูส้นใจสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ

บริษทัจดัการ (ถา้มี) ตามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 

13.1 วธีิการขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 
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ผูส้นใจท่ีจะจองซ้ือหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด”์ สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ ทุกวนัในเวลาทาํการ 

 

13.2 วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือแต่ละรายจะตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากวา่ 20,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนและใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้

ครบถว้นชดัเจน แลว้นาํใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ และแนบ

เอกสารหลกัฐานประกอบท่ีรับรองสาํเนาถูกตอ้ง เช่น สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรอง

และหนังสือมอบอาํนาจพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) เป็นตน้ พร้อมทั้งเงินค่าจองซ้ือ

หน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไปท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง

บริษทัจดัการ ภายในระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หรือจองซ้ือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (ถา้มี) ตาม

เวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

  

13.3 การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (ถา้มี) ภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยชาํระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือโดยการนาํเงินเขา้

บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบั

สาํนกังานท่ีรับการจองซ้ือภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากผูจ้องซ้ือแลว้ บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบสําเนาใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานการจองซ้ือ

หน่วยลงทุน หรือในกรณีการสัง่ซ้ือผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (ถา้มี) ผูจ้องซ้ือจะไดรั้บหลกัฐานการจองซ้ือ

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ 

การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค 

หรือดราฟต ์หรือการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร และไดรั้บเงินค่าจองซ้ือ

หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษทัจดัการจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิใน

หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือท่ีไดท้าํการจองซ้ือหน่วยลงทุนและชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนและ

ขอคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้

บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะตอ้งนาํเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากผูจ้องซ้ือเขา้บญัชีเงิน

ฝาก ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 

- ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่  

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัสีลม 
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- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกัรัชโยธิน 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาเพลินจิต 

- ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยสวนพลู 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัช่ือธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าวใน

ภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

13.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม

ตามจาํนวนแลว้ 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัการไดรั้บชาํระ บริษทัจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์

บริษทัจดัการอาจให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการได ้ทั้ งน้ีตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของ

เงินทุนของโครงการ โดยการจดัสรรหน่วยลงทุนจะใชห้ลกัการ “จองซ้ือก่อนไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งจองซ้ือหน่วย

ลงทุน ในกรณีท่ีจองซ้ือพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีจองซ้ือ โดยจาํนวนท่ีจดัสรรจะเป็นทวคูีณของร้อยหน่วยตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ

ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นว่าการจองซ้ือหน่วยลงทุนของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรร

หน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

13.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด

ดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วยลงทุนให้

ประชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย หรือจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่าตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป แต่หากในวนัท่ีส้ินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากจัดตั้ งกองทุนรวมแลว้จะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 

ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะยติุการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและถือวา่การ

อนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง และบริษทัจดัการจะแจง้ใหส้ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 

1 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของ

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 30 



 

บริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้น

จนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการชาํระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้นใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย  

เพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง จะใชร้าคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วย

ลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

2) ในกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณี

ตาม 1) บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน

นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับ

ดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจองซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํ

รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน 

และส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 

14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

14.1. การขายหน่วยลงทุน 

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ ขอ้ 20 

“การหยดุขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุน

ภายใน 30 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 

ก. บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ผูส้นใจสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนและคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน และสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทุกวนัทาํ

การ ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ในราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นท่ีคาํนวณไดแ้ละเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

หากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัวนัหรือเวลาทาํ

การซ้ือขายท่ีกาํหนดไว ้ใหถื้อเป็นรายการของวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือ

ขายถดัไปนั้น 

2)  ผูส้ัง่ซ้ือจะตอ้งสัง่ซ้ือไม่ตํ่ากวา่ 5,000 บาท โดยไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดในแต่ละคร้ัง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน

คาํขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรับการสัง่ซ้ือคร้ังแรก) และคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางใน

การซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชดัเจน และนาํคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตาม

วิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนไปยื่นต่อบริษทั

จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

3)  ผูส้ั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) 

หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร 

ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบับริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี

รับคาํสั่งซ้ือภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะตอ้งลงวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีด

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 31 



 

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยบริษทัจดัการจะ

ไม่รับค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด 

อย่างไรก็ตามการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บัตรเดบิต (ถา้มี) หรือบัตรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทั

จดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ัง่ซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้

มี)หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยู่

ในดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว   ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิด

ใหบ้ริการการชาํระเงินดว้ยวธีิการหกับญัชีบตัรเครดิต  บตัรเดบิต  หรือบตัรอ่ืนใด เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน

บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซต์

ของบริษทัจดัการ 

4) ในกรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟตภ์ายหลงักาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บ

เงินภายในวนัเดียวกนัของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งท่ีสั่งซ้ือ บริษทัจดัการ

จะถือวา่ผูส้ัง่ซ้ือทาํการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือ

ขายถดัไปนั้น หากเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซ้ือ บริษทัจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือนั้น และจะส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนให้กบัผูส้ั่งซ้ือทาง

ไปรษณียภ์ายในวนัรุ่งข้ึนนบัจากไดรั้บเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ 

5)  หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ

ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูซ้ื้อแลว้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบสาํเนาคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่    ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  หรือใน

กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในช่องอ่ืนๆ ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับหลกัฐานการซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตาม

วธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน  

6) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 15 

8) บริษทัจดัการจะใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนชาํระราคาซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเช็ค ดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) 

หรือบตัรเดบิท (ถา้มี) หรือบัตรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคารในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ บริษทัจดัการอาจดาํเนินการให้มี

การหกักลบกนัได ้ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

9) ผูส้ัง่ซ้ือท่ีไดท้าํการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้จะเพิกถอนการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้

10) การเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้จะทาํภายในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 

 

ข.  การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หรือบริษทัจดัการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 32 



 

ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตขี์ดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาวนัท่ีบริษทั

จดัการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟตท่ี์ส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดแ้ละเป็นวนัทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนท่ีกาํหนดเป็นวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน

ของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนั

เก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 

14.1 ก. 2), 5) ถึง 10) 

 

ค.    การขายหน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชว้ธีิหกัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี)หรือ

บญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วงเวลา โดย

ยืน่คาํขอใชบ้ริการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1)    เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใชว้ิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัร

เครดิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) อยา่งสมํ่าเสมอ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกหัก

เงินในจาํนวนท่ีผูส้ั่งซ้ือระบุไวใ้นการทาํรายการในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินท่ีถูกหักดงักล่าวจะถูกโอนมายงั

บญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดข้ึนเพ่ือรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

2)    คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั่งซ้ือ และบริษทัจดัการไดรั้บเงินค่า

สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนั

เก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ ให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน 

ขอ้ 14.1 ก.  2), 5) ถึง 10) 

3)     การชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทั

จดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ัง่ซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้

มี)  หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว  ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิด

ใหบ้ริการการชาํระเงินดว้ยวธีิการหกับญัชีบตัรเครดิต  บตัรเดบิต  หรือบตัรอ่ืนใด เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน

บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซต์

ของบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจัดการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนอย่าง

สมํ่าเสมอดว้ยวธีิการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร  หรือหกับญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือหักบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือ

หกับญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดย

จะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 33 



 

 

ง. การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขาย

หน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 14.1 ก. 2), 5) ถึง 

10) 

 

จ. การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ

อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ

กองทุนขอ้ 14.1 ก 2), 5) ถึง 10) 

 

ฉ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่  

ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขาย

หน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 14.1 ก 2), 5) ถึง 

10) 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์    บริษทัจดัการจะแจง้ให ้           

ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

14.2. ขอ้จาํกดัในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ

ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นวา่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกิน

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรร

หน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 

14.3 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน

นบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สําหรับดอกเบ้ีย

และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุน 

 

14.4 การหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

บริษทัจดัการอาจหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเม่ือ 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 34 



 

1) วนัทาํการซ้ือขายตามท่ีระบุในขอ้ 14.1 เป็นวนัหยดุทาํการของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน หรือเป็นวนัหยดุทาํ

การของตลาดหลกัทรัพยท่ี์กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขาย หรือเป็นวนัหยุดทาํการท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนใน

ต่างประเทศของกองทุนหรือของกองทุนหลกั หรือตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม 

2) บริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่การรับคาํสั่งซ้ือต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศการหยดุรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ณ สํานักงานของบริษทั

จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเวปไซตข์องบริษทัจดัการ 

15. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 

15.1. รูปแบบของเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 

หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ : 

เม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บ “ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน” และ “ใบคาํสั่งซ้ือหน่วย

ลงทุน” ของกองทุนรวมท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนแลว้ และผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ครบถว้นแลว้พร้อมทั้งหลกัฐานเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุในขอ้ 13.2 บริษทัจดัการจะจดแจง้ช่ือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็น

ผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

อน่ึง เน่ืองจากโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด์ เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดท่ีใชร้ะบบไร้ใบสําคญั

หน่วยลงทุน (Scripless) แต่หากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดมีความจาํเป็นและประสงคใ์หบ้ริษทัจดัการออกเอกสารหลกัฐาน

อ่ืนใดเพ่ือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของตน อาทิเช่น ใบสาํคญัหน่วยลงทุน (Scrip) หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

(Passbook) เป็นตน้ เม่ือบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควร บริษทัจดัการจะออกเอกสารหลกัฐานดงักล่าวให้กบัผู ้

ถือหน่วยลงทุนนั้นโดยจะดาํเนินการตามขั้นตอนในการออกเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพ่ือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อไป 

บริษทัจดัการจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานท่ีออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้

ถือวา่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบริษทัจดัการจดัเตรียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนบนระบบ 

TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลกัฐานท่ีออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดว้ยเช่นกนั โดยจะออกให้แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกและภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนั

ถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีท่ีขายและรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก  

 

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้แก่ผู ้ลงทุนนั้ น จะแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี           

ช่ือนามสกลุผูถื้อหน่วยลงทุน  ช่ือกองทุนรวม และประเภทกองทุน  วนัท่ีซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพยสิ์น ต่อหน่วย  

จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ดี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการ

ส่งมอบ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้ งน้ี บริษทัจดัการจะจดัส่งหนังสือแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว 
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บริษทัจดัการจะดาํเนินการออกเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพ่ือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ ใบสาํคญัหน่วยลงทุน (Scrip) 

หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งน้ี เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอ

สินเช่ือจากสถาบนัการเงินหรือเพ่ือกรณีพิเศษอ่ืนใด โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการออกใหต้ามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ก. ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบคาํขอใหอ้อกใบสาํคญัหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนซ่ึงขอรับได้

จากนายทะเบียนหรือบริษทัจดัการ 

ข. ยื่นใบคาํขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมในการ

ออกเอกสารดงักล่าวดงัน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน: 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน  

-  ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 200 บาทต่อหน่ึงเล่ม 

ค. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บการร้องขอ 

ง. ใบสาํคญัหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการออกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด ซ่ึงจะระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยในใบสาํคญัหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทัจดัการและประทบัตราสาํคญัหรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใชเ้คร่ืองจกัรประทบั

หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้ทาํได้ จึงจะถือว่า

ใบสาํคญัหน่วยลงทุนถูกตอ้งและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

16. การรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

16.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : บริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ไปรษณีย ์

16.2. วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ 

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 18 “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” ขอ้ 19 “การไม่ขาย

หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ ขอ้ 20 “การหยดุขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน” และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด เห็นชอบ สั่ง

การ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

ก. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) บริษทัจดัการจะจดัให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยบริษทัจดัการจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังแรกภายใน 30 วนัทาํการ

นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

ทั้งน้ี คาํสั่งขายคืนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บภายหลงัจากวนัหรือเวลาท่ี

กาํหนด บริษทัจดัการจะถือเป็นคาํสั่งขายคืนในวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไปท่ีคาํนวณไดเ้ป็นเกณฑใ์น

การคาํนวณและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน

หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจของผูถื้อหน่วยลงทุนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืน  สาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแสดงเอกสารสาํคญัท่ีแสดงถึงการทาํ
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นิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้นดว้ย เช่น หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์หนงัสือมอบอาํนาจกระทาํการ 

และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชเ้อกสารหลกัฐานแสดง

ตนอ่ืนใดตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควรได ้

3)     ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดในใบคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการ

ขายคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนขั้นตํ่า 500 หน่วย หรือจาํนวนเงินท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํ่า 5,000 บาท 

4) หลงัจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่

ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบ

สาํเนาคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือในกรณีสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนในช่องอ่ืนๆ ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะไดรั้บหลกัฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามวิธีการของ

แต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน 

5)     ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน โดยระบุจาํนวนหน่วย

ลงทุนขั้นตํ่าสุด 500 หน่วย และหากคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในบญัชี

ของผูถื้อหน่วยลงทุนตํ่ากว่า 100 หน่วย บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดตามท่ีปรากฏอยูภ่ายในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

6)     ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือระบุจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

หน่วยลงทุนหกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ี

บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

7)     บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้คาํสัง่ขายคืนไว ้และจะชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยการนาํค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงิน

ฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบคาํขอใชบ้ริการกองทุนรวมหรือจ่าย

เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 

8)     สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

9) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนและบริษทัจัดการยงัไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการ

ดาํเนินการของบริษทัจดัการตามขอ้ 18 ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีการยกเลิกคาํสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ

ไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการก่อน 
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10) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทาํภายในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 

 

ข. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หรือบริษทัจดัการเพ่ือการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งขายหน่วยลงทุนทาง

ไปรษณีย ์โดยตอ้งเป็นไปรษณียล์งทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัเวลาท่ีรับจาก

เจา้หน้าท่ีไปรษณีย ์โดยบริษทัจดัการจะถือว่าตั้งแต่วนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล

สาํคญัของวนัท่ีไดรั้บคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น 

และจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้นท่ีคาํนวณไดเ้ป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

สาํหรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บหลงัจากวนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั

ของวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนคร้ังถดัไป ทั้งน้ี สําหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทั

จดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 16.2 ก. 3) ถึง 10) 

 

ค. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่  

ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 16.2. ก. 3) ถึง 10) 

 

ง. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

อนัเก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ

กองทุนขอ้ 16.2 ก. 3) ถึง 10) 

 

   จ.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี)  

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศพัท์  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วย

ลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 16.2. ก. 3) ถึง 10) ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิด
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ใหบ้ริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์   บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ี

สาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 

ฉ.การหยดุรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

บริษทัจดัการอาจหยดุรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเม่ือ 

1)  วนัทาํการซ้ือขายตามท่ีระบุในขอ้ ก. เป็นวนัหยุดทาํการของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน หรือเป็น

วนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพยท่ี์กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขาย หรือเป็นวนัหยดุทาํการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหรือของกองทุนหลกั หรือตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม 

2)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่การรับคาํสัง่ขายคืนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศการหยดุรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ณ สาํนกังานของ

บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเวปไซตข์องบริษทัจดัการ 

16.3. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

ทุกวนัทาํการ 

16.4. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ล่วงหนา้ : 

ไม่ตอ้งแจง้ 

รายละเอียด : 

- ไม่มี - 

17. การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนไดภ้ายในกลุ่มกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษทัจดัการ

เท่านั้น การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนตน้ทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบริษทัจัดการจะ

ดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนซ่ึงไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบ้ียปรับการถือครองหน่วยลงทุน

ระยะสั้น (ถา้มี) ไปซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 

17.1 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืน  หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) ทุกวนัทาํการ ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืน  หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) ทุกวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาท่ีระบุไวใ้น

หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์เฉพาะกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการ

ของบริษทัจดัการเท่านั้น 

 

17.2 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 23.1 เร่ือง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียก

เก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน” 

 

17.3 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น ให้ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้เป็น

เกณฑใ์นการคาํนวณ ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง หากบริษทัจดัการไดรั้บคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไว ้ 

บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไว ้หกัดว้ยค่าธรรมเนียม

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) สาํหรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการไดรั้บภาย

หลงัจากวนัหรือเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ถดัไป หักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ โดย

บริษทัจดัการจะทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

การลดหน่วยลงทุนจะทาํภายในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน

จาํนวนนั้น 

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการขายหน่วยลงทุน ท่ีบริษทั

จดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเขา้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง (ถา้มี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน 

การเพ่ิมหน่วยลงทุนจะทาํภายในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน

จาํนวนนั้น 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็นมูลค่าท่ี

ไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

 

17.4 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (ถา้มี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี)  หรือช่องทาง

โทรศพัท์ (ถา้มี)  ไดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน

คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน พร้อมทั้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งการ

สับเปล่ียน เม่ือเจา้หน้าท่ีตรวจคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หน้าท่ีจะส่งมอบสําเนาคาํสั่งสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีลงนามรับรองความถูกตอ้งแลว้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือในกรณีสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ในช่องอ่ืนๆ ผูส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน จะไดรั้บหลกัฐานการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามวิธีการของแต่ละ

ช่องทางในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 40 



 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจาํนวนเงิน

ลงทุนขั้นตํ่าในการสบัเปล่ียนไม่ตํ่ากวา่ 5,000 บาท หรือระบุจาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าในการสับเปล่ียนไม่ตํ่ากวา่ 

500 หน่วย ในการสั่งสับเปล่ียนแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีการสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จาํนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา่ 100 หน่วย หรือในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปล่ียนมากกวา่จาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

ทั้งน้ี ภายใตว้ธีิการท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(2) ในกรณีของกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บการยกเวน้ขอ้จาํกดัจาํนวนเงินขั้นตํ่าในการ

ซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุในหวัขอ้ 14.1 “การขายหน่วยลงทุน” 

ผูส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งสับเปล่ียนนั้นไดเ้สร็จส้ิน

สมบูรณ์แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้
 

18. การเลือ่นกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(2) มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่าง

จากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วย     

ลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3) มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล           

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่   

ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการอาจเล่ือนไดไ้ม่เกิน 

10 วนัทําการนับตั้ งแต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้ น เวน้แต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งน้ี การผอ่นผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อ      

ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขาย

คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

(2) แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ     

หลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก    

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 41 



 

ผูดู้แลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทัจัดการอาจมอบหมายให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้ 

ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนวนัอ่ืน และ

มีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษทัจดัการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคา้งอยูใ่ห้เสร็จส้ินก่อน แลว้จึงชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่   ผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนันั้น ๆ ต่อไป 

 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซื้อหรือขายคนืหน่วยลงทุน : 

1. บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีท่ีปรากฏ

เหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) เม่ือบริษทัจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน     

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด        

ไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการ

จะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

ไดรั้บมาแลว้ หรือจะหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ    

เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  กรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืน 

หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ หรือคาํสั่งขายหน่วยลงทุน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บ

ไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน

และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมได้

ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม หรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวมไม่สามารถทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(ข)    มีเหตุการณ์ท่ีทาํให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ

นั้นหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ 

 

บริษทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง     

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือประกาศการหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ี    

ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือ     

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดย
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พลนั และบริษทัจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือการหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อม

ทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) 

เกิน 1 วนัทาํการ บริษทัจดัการจะรายงานการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงาน

ฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนั

ทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจง้การเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน 

หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทาํไดด้ว้ย  

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง         

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ

อาจหยดุคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 

 

2. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ

หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล     

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย     ลงทุน

ท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่         สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือ        รับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือ

ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท่ี้ไดมี้คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

 

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ  หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยุด

รับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่

รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด

รับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

21. การชําระค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงนิ : 

กรณีบริษทัจัดการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนแทน บริษทัจดัการจะกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อน และ

ไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีกาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมทุกราย และบริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
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22. สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้าม)ี และที่ปรึกษา 

(ถ้าม)ี : 

22.1. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ : 

ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

ก) ยื่นคาํขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ

ประชาชนคร้ังแรก 

ข) จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษทั

จดัการและผูถื้อหน่วยลงทุนและตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งเคร่งครัด 

ค) นาํเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรัพยต์่าง ๆ และซ้ือขาย จาํหน่าย สั่งโอน เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม

หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

และตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

ง) ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

จ) ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ หรือยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

ฉ) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

ช) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ์ยู่เท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือ

รักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ซ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือวิธีจดัการกองทุนรวมตาม ขอ้ 28 “วิธีการ

แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ” 

 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม 

ก) จดัใหมี้การรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการกองทุนรวมตามท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 23 “ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

ข) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 23 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

 

(3) การแต่งตั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการจดัการกองทุนรวม 

ก) จดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง

คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 

6.2 ทั้งน้ี โดยไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
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ข) แต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

ค) จดัใหมี้ผูส้อบบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี 

ง) แต่งตั้ งผูช้าํระบัญชีกองทุนรวมเม่ือยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้ งน้ี โดยความเห็นชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 

 

(4) การดาํเนินการอ่ืนๆ 

ก) ออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพ่ือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ข) จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน ์

ค) จดัให้มีและเก็บรักษาไวซ่ึ้งทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ง) จดัทาํรายงานทุกรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชีและส่งรายงานดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 

เดือนนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินปีบญัชีนั้น 

จ) จดัทาํรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนเปิดของ

รอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าวหรือ

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ 

ฉ) จดัทาํหนงัสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งให้แก่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินปีบญัชีนั้น 

ช) แจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ข

เพ่ิมเติมจาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สาํนกังานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

ซ) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าวสูญหาย

หรือถูกทาํลาย 

ฌ) จดัทาํรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนัและจดัส่งให้

ผูดู้แลผลประโยชน์ทุกวนัทาํการนั้น 

ญ) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทุกวนัทาํการนั้น 

ฎ) จดัทาํรายงานตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมมีมูลค่าเกินอตัราท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุน

หรือไดห้ลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 45 



 

ฏ) จดัใหมี้การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามขอ้ 13 , 

14 และขอ้ 16 

ฐ) ปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 

รวมทั้งประกาศท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของ

บริษทัจดัการ ทั้งในปัจจุบนัและท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

22.2. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ : 

สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน ์

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

(2) บอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์

(1) ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดร้ะบุไวใ้น ขอ้ 22.1 “สิทธิ หนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบของบริษทัจดัการ” 

(2) ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญติั

ดงักล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งในปัจจุบนัและท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมข้ึนในอนาคต หากบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตามให้แจง้

บริษทัจดัการโดยทนัที ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทุนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งกาํกบัดูแลอย่างใกลชิ้ด พร้อมทั้งจดัทาํรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรัพยสิ์นของกองทุนออกจากทรัพยสิ์นของผูดู้แลและ

ทรัพยสิ์นของลูกคา้อ่ืนๆของผูดู้แล พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการและในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม 

(4) ดาํเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาํหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลกัทรัพยต่์างๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม

ตามคาํสัง่ของบริษทัจดัการเม่ือเห็นวา่มีหลกัฐานถูกตอ้งแลว้ ตลอดจนรับชาํระหรือชาํระราคาค่าหลกัทรัพยด์งักล่าว 

(5) รับรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

และจาํนวนหน่วยลงทุน ท่ีบริษทัจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามขอ้ 24 

(6) รับรองความถูกตอ้งในจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหน่วยลงทุนให้กบัผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัการโอนเขา้บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน และจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทุนในแต่ละวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของบริษทัจดัการ 

(7) จ่ายเงินอนัเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคาํสัง่ของบริษทัจดัการ 

(8) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม เพ่ือผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น การรับเงินปันผล การรับ

ดอกเบ้ีย การรับสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมพึงจะ

ไดรั้บ รวมทั้งดาํเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ ทั้งน้ี สิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้เป็นของบริษทัจดัการ 

(9) จดัทาํรายงานดงัต่อไปน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งใหบ้ริษทัจดัการ 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 46 



 

9.1) รายงานถึงผลในการดาํเนินการตามคาํสั่งของบริษทัจดัการเก่ียวกบัการรับและจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ การรับ

เงินปันผล ดอกเบ้ียและอ่ืน ๆ 

9.2) จดัทาํบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว ้

9.3) จดัทาํบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนรวม

ท่ีรับฝากไว ้

9.4) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัและคาํนวณ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

9.5) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลกัทรัพยแ์ละตามสถานภาพ

ของหลกัทรัพยพ์ร้อมคาํนวณดอกเบ้ียคา้งรับ (ถา้มี) 

9.6)  รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีค่าซ้ือหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรัพย ์

9.7)  รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 

9.8)  รายงานเงินปันผลคา้งรับของกองทุนรวม 

(10) จดัทาํรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้

กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 

22.1 “สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ” และส่งให้แก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี 

ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

(11) แจง้ให้บริษทัจดัการทราบในกรณีท่ีบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

รวมถึงประกาศหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว 

(12) ดาํเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวม ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เขา้มามี

อาํนาจต่อการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบริษทัจดัการ 

(13) ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษทัจดัการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรั้บคาํสั่งจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบังคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจาก

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

(14) รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 

(15) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 และประกาศท่ีออกตามความในมาตราน้ี ในกรณีท่ีผูช้าํระ

บญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 และประกาศท่ีออกตามความในมาตราน้ี ให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(16) ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานประจาํปี

ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

(17) ให้ความเห็นชอบบริษทัจดัการในวิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรม ในกรณีท่ี

วธีิการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นตามปกติทาํใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคาํนวณมูลค่า หรือ

กรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(18) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์
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(19) ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนั

ระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 

22.3. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน : 

สิทธิของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1) ไดรั้บค่าธรรมเนียมสาํหรับการทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามสัญญาแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืน 

(2) บอกเลิกการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามข้อกาํหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ ง

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1) แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม คาํขอเปิดบญัชีกองทุน ตลอดถึงคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน 

(2) ตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยและครบถว้นของเอกสารท่ีใชใ้นการสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(3) รับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซ้ือและชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในโครงการ 

(4) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(5) ทาํการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

(6) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

22.4. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจาํหน่าย : 

- ไม่มี - 

22.5. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน : 

- ไม่มี - 

22.6. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ : 

- ไม่มี - 

22.7. สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะ country fund) : 

- ไม่มี - 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

23.1. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : 
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ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50  ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี บริษัทจัดการอาจคิด

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษทัจดัการจะแจง้รายละเอียดใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มูลสาํคญั ปิดประกาศไวท่ี้สํานกังานของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งจดัให้มี

ขอ้มูลไวบ้นเวปไซตข์องบริษทัจดัการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป 

 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

- ไม่มี - 

 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 27.3 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอตัรา 30 บาทต่อ

หน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผูโ้อนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นคาํขอ

โอนหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหน่ึงเล่ม  

 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ : 

- ไม่มี - 

 

อ่ืนๆ ระบุ : 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) : 

อตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้  

อัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี)  

23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน : 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 

ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการจดัการไดร้วมค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการ

ส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์กองทุนรวม 

ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนาํกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวมท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้ 
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ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.08 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน/ท่ีปรึกษากองทุน : 

- ไม่มี -  

ทั้งน้ี หากมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาการลงทุนหรือท่ีปรึกษากองทุนในภายหลงั จะเรียกเก็บไม่เกินอตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีคาํนวณไดเ้ป็นรายวนั และจะแจง้ให้ทราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล

สาํคญัต่อไป 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

- ไม่มี - 

 

อ่ืนๆ ระบุ : 

1) ค่าใชจ่้ายทุกประเภทอนัเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายของศูนยรั์บฝากต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายใน

การใชบ้ริการจากตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายของผูดู้แลผลประโยชน์หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์นของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอกเพ่ือให้สามารถลงทุนในตราสารท่ีออกจาํหน่ายในต่างประเทศ 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการก่อนหนา้ 

2) ค่าสญัญาฟิวเจอร์ สญัญาฟอร์เวร์ิด หรือสญัญาสวอปท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียหรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ตามท่ี

จ่ายจริง 

3) ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการ

จดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนาํ

กองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวมในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุน

คร้ังแรก จะเป็นภาระของบริษทัจดัการ  

4) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตามท่ีจ่ายจริง 

5) ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหน้ีใด ๆ  ของกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง 

6) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามท่ีจ่ายจริง 

7) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพ ์ค่าแปลหนงัสือช้ีชวน และค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางหนงัสือพิมพ ์

8) ค่าใชจ่้ายในการมีบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีกองทุนรวม บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือบญัชีอ่ืน ๆ กบั

ธนาคาร ค่าใชจ่้ายในการรับชาํระเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย
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ลงทุน เช่นค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าสมุด

เช็ค ตามท่ีจ่ายจริง 

9) ค่าจดัทาํและจดัพิมพแ์บบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม เช่น ใบคาํขอเปิดบญัชี คาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขาย คาํขอ

โอนหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ ใบแจง้ยอดการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(Statement) ใบสาํคญัหน่วยลงทุน สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค่าแบบฟอร์มเช็คบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชี

กองทุนรวม และบญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

10) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพ ์และค่าแปลรายงานประจาํปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม

หรือตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

11) ค่าจดัทาํและค่าพิมพห์นังสือโตต้อบผูถื้อหน่วยลงทุน หนงัสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด จดหมายข่าว สารสัมพนัธ์ ตลอดจนค่าส่งเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

12) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการจดัส่งเอกสาร และรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมโดยตรง และค่าใชจ่้ายในการโตต้อบผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ค่าแสตมป์ ค่าอากร

แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร 

13) ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกองทุนรวม เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าจดัพิมพแ์ละจดัส่ง

หนงัสือบอกกล่าว หรือประกาศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีกฎหมายหรือ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง 

14) ค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การลงประกาศหนงัสือพิมพ ์ การจดัประชุมผูถื้อ

หน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

15) ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชีและผูดู้แลผลประโยชน์และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการชาํระบญัชีกองทุนรวมจนถึง

การจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง 

16) ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจัดการเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือไดรั้บคาํสั่งจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม เช่น ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีผูส้อบบญัชีเรียกเก็บนอกเหนือจาก

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

18)   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 3.50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิถวั

เฉล่ียของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุน  

 

หมายเหตุ : 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายขา้งตน้ (ถา้มี) และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ค่าใชจ่้ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

จะคาํนวณโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
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จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณในแต่ละวนั และจะ

ชาํระจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน 

 

ค่าใชจ่้ายตาม 1) ถึง 17) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบญัชีจะพิจารณาตดัจ่ายทั้งจาํนวนหรือทยอย

ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น ทั้งน้ี การตดั

จ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีหรือตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

23.3. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 23.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี และค่าใชจ่้ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีตามขอ้ 23.2 หากมีความ

จาํเป็น    โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ให ้   ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปน้ี ก่อน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงักล่าว 

(1.1)    ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และ 

(1.2)    ติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(2)    กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี   

บริษทัจดัการจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั

เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(3)   กรณีลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 

บริษทัจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และ

สาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

24.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน: 

เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษทัจดัการจะคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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2. บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วยลงทุน  และราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(2.1) คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ ภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 

วนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี ให้ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ

คาํนวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนล่าสุด 

(ข) วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป 

(ค) วนัทาํการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี 

ท่ีกองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกนัยาวกวา่ 1 เดือน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป 

ความใน (ก) มิให้นาํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ และกองทุนรวม 

เพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป 

 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนั

ทาํการท่ีคาํนวณนั้น 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ 

ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

การประกาศขา้งตน้  บริษทัจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และปิดประกาศไวใ้นท่ี

เปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว ้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง  บริษทัจัดการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ    ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

บริษทัจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เม่ือบริษทัจดัการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดย

ใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2) เม่ือมีเหตุท่ีบริษทัจดัการตอ้งเลิกกองทุนรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
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3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด  บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ   ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ข้ึน  

ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2)  เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม  4   ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์นั้นรวมเขา้เป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด 

 

4. การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพ่ือคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีท่ีมิไดมี้การทาํสญัญาประกนัความเส่ียง บริษทัจดัการจะ

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดยเอเปกซ์ (Apex) ณ วนัคาํนวณมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิ ท่ีเวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริษทัจดัการจะใชค้่ากลางระหวา่งราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย 

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

ในกรณีท่ีบริษทัจัดการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดาํเนินการดังกล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งขอความ

เห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกคร้ัง 

24.2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 1 สตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วย

ลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  บริษทัจดัการจะจดัทาํและ

ส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง และจดัให้มีสาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการเพ่ือให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(3) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการคาํนวณราคา

หน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้

ถูกตอ้งนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 
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2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัรา

ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัท่ีพบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

พบวา่ราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้ง  และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์  ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(ค) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบริษทัจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เพ่ือให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์

รายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืน

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั้งสาํเนา

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทาํตาม (1) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคานั้น  เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได ้ บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสาร

ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ไดแ้ทน 

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
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หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่  แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด  เวน้แต่การท่ีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคา

ตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งและผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุน   แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่   บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของ

กองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่  แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด  เวน้แต่การท่ีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคา

ตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งและผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 

100 บาท   บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผูถื้อหน่วยลงทุน   แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนบั

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) 

บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้

 

4. บริษทัจดัการจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการประกาศ

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
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และผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได ้

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม : 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก ไม่เกิน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

26. กาํหนดเวลาและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน แต่จะนาํผลกาํไรไปลงทุนต่อเพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามขอ้ 16 “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

- ไม่มี - 

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหก้บัทายาท หรือผูรั้บผลประโยชน์ตามพินยักรรม 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลกัษณะอ่ืน นอกเหนือจาก

การโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้ 

 

2) วธีิการโอนหน่วยลงทุน 

(ก) ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีสาํนกังานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผูรั้บโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนรวมกบับริษทัจดัการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดใน

ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนและยืน่ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสาร

หลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามท่ีกล่าวในขอ้ 27.3 1) ขา้งตน้ 

(ข) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอตัรา 30 บาทต่อ

หน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวนัท่ียื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุในขอ้ 

23.1 

(ค) หลงัจากท่ีไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาํเนา

คาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(ง) การโอนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 27.3 1) และ 2) ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึก

ขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะออกหนงัสือรับรองสิทธิให้แก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนและผูรั้บ
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โอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บคาํขอโอน

หน่วยลงทุน 

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดจ้ดแจง้การโอนลงในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

27.4. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีการให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในขอ้ 28 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษทัจดัการหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) 

ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด 

27.5. สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉล่ียคืนจากผูช้าํระบญัชี ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวม 

27.6. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : 

- ไม่มี - 

28. วธีิการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ : 

28.1 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิด

ตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

28.2 ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติม

โครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่ง

นอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้

มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของโครงการ บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 

 ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก 

ขอ้จาํกัดในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนอาจดาํเนินการ

ขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดได ้
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28.3 หากการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิการจดัการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประเภทของ

โครงการกองทุนรวม บริษทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน 

 

28.4   บริษทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก ผูถื้อหน่วยลงทุน

แลว้โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

(2)   การขายหน่วยลงทุนเพ่ิมจะตอ้งไม่ทาํใหมู้ลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมมีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ ทั้งน้ี 

ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

 (3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งกาํหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน

เพ่ิมทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้การเพ่ิมเงินทุนโครงการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

29. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม : 

เง่ือนไขพิเศษ : 

29.1 เม่ือกองทุนครบกาํหนดอายโุครงการ หรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 

29.2 หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงัน้ี 

(1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด 

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 50 ลา้น

บาทในวนัทาํการใด และบริษทัจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนรวมนั้น 

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือมี

ยอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจาํนวนเกิน

กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมตลาดเงิน 

 

29.3 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษทัจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้

กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน หรือเม่ือสาํนกังานมีคาํสั่งเพิกถอน

การอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง

และจดัการกองทุน 

 

29.4 เม่ือไดรั้บความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติ

ไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 59 



 

ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก

ขอ้จาํกัดในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนอาจดาํเนินการ

ขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดได ้

 

29.5 สาํนกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏวา่ 

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของกองทุนรวมนั้น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์วา่บริษทัจดัการดาํเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกบั

บุคคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะท่ีแท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

 

29.6 สาํนกังานจะเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุน

รวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนกังานไดด้าํเนินการแจง้ใหบ้ริษทั

จดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจง

แลว้แต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาํให้เช่ือไดว้า่การจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

และสํานักงานสั่งให้บริษทัจัดการทาํการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษทัจัดการไม่สามารถดําเนินการตามท่ี

สาํนกังานสัง่ได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

 

29.7 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนโดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ หากเป็นกรณี

ท่ี 

(1) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรับอนุญาตใหน้าํไปลงทุนในต่างประเทศ 

(2) ผูจ้ ัดการกองทุนพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ

เศรษฐกิจมีความผนัผวนอยา่งรุนแรง เกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นตน้ 

(3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

30. การดาํเนินการเมือ่เลกิโครงการ : 

30.1 ในกรณีท่ีเลิกโครงการเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

รวมทั้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และสาํนกังานทราบดว้ย และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย

หลกัทรัพยท์ราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ หรือ

หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ เวน้แต่

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 60 



 

สาํนกังานเห็นชอบเป็นอยา่งอ่ืน และอาจกระทาํการดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าว

ได ้เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

(ข) จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม

ทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม เวน้แต่

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

 

30.2 ในกรณีท่ีปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 29.2 บริษทัจัดการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพ่ือเลิกกองทุนรวม เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

(ก) ยติุการรับคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีปรากฏกรณีตาม 29.2 (1) (2) หรือ (3) 

(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็น

หนงัสือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการท่ีปรากฏกรณีตาม 

29.2 (1) (2) (3) 

(ค) จาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการท่ีปรากฏ

กรณีตาม 29.2 (1) (2) หรือ (3) เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พ่ือชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ง) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ

นบัแต่วนัทาํการท่ีปรากฏกรณีตาม 29.2 (1) (2) หรือ (3)  และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ให้

ถือวา่เป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 

เม่ือไดด้าํเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษทั

จดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และ

วธีิการชาํระบญัชีของกองทุนรวม 

  

30.3 ในกรณีท่ีปรากฏวา่กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะตอ้งดาํเนินการเพ่ือ

เลิกกองทุนรวมตามขอ้ 29.2 บริษทัจดัการจะไม่ตอ้งดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจดัทาํและจดัส่งหนังสือช้ีชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบนัตามขอ้ 22.1 (4) ฉ) หากวนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งหนงัสือช้ีชวน 

(ข) การจดัทาํและจดัส่งรายงานเพ่ือแสดงขอ้มูลตามขอ้ 22.1 (4) ง) และ จ) หากวนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว

เกิดข้ึนก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งรายงาน 

(ค) การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 24.1 นบัตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 24.1 นบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจาก

วนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลีย่เงนิคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ : 

เม่ือเลิกโครงการแลว้บริษทัจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพ่ือดาํเนินการคิดคาํนวณ

รวบรวมทรัพยสิ์น จดัทาํบญัชี จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระภาระหน้ีสินและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม 

รวมทั้งทาํการอยา่งอ่ืนตามท่ีจาํเป็นเพ่ือชาํระบญัชีของกองทุนรวมใหเ้สร็จส้ิน และผูช้าํระบญัชีจะดาํเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ฟันด ์ 61 



 

ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู ่ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  

สาํหรับค่าใชจ่้ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระบญัชี

จะดาํเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู ่เม่ือไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้ผู ้

ชาํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช้าํระบญัชีจะโอนทรัพยสิ์นคงคา้ง

ใดๆ ท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

32. ข้อกาํหนดอืน่ ๆ : 

32.1 การเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เพ่ือความเหมาะสม โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจทัว่ไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยจะ

ปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) 

และลงประกาศในเวปไซตข์องบริษทัจดัการ และบริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงวนัและเวลาดงักล่าว 

 

32.2 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ี

เห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดมี้การปรับเปล่ียน แกไ้ขเพ่ิม/ลด ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผนัใน

เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการจดัตั้ง

จดัการ และ/หรือวธีิการบริหารจดัการกองทุน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข

หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งน้ี โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

  

32.3 การกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

บริษทัจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได ้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

(1) กูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนไดเ้ฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน 

(2) เงินท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตอ้งนาํมาชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นค่า

ขายคืนหน่วยลงทุน 

(3) จาํนวนเงินกูย้ืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นและสมควรเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนั

ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้ง สาํนกังานอาจผอ่นผนัอตัราดงักล่าวได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อย

ละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(4) คู่สัญญาในการกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนัและไม่เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือ

กองทุนรวมนั้นจะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเอง 
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(5) จดัทาํรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่งให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสญัญากูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

ในการกูย้มืเงินดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการอาจทาํคาํขอวงเงินสินเช่ือ (credit line) ไวล่้วงหนา้ โดยการกูย้ืมเงินแต่

ละคร้ังจะมีระยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงินแต่ละสญัญาไม่เกิน 90 วนั 

นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีกาํหนด

โดยศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั แลว้แต่กรณี หรือใชส้ัญญามาตรฐาน

ตามท่ีสาํนกังานยอมรับ และมีอายสุญัญาไม่เกิน 90 วนั 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัทาํและจดัส่งรายงานการกูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลกัเกณฑ ์

และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด  

 

32.4 การดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่

ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดของบริษทัจดัการ บริษทั

จดัการจะเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธีิขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน หรือขอมติ

โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความ

เพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  และ

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว หากบริษทั

จดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

32.5 การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

นั้นใหมี้จาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายใน 2 เดือนนบัแต่

วนัท่ีปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้ นทันที เวน้แต่เข้าข้อยกเวน้ตามประกาศท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  

 

32.6 เอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได/้สญัญาสาํคญั 

สาํเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปน้ีสามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่งเวลาทาํการปกติ ณ สํานกังานของบริษทัจดัการ ชั้น 9 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

(ก) โครงการจดัการกองทุนรวม 

(ข) ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

(ค) สญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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32.7 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจาํเป็นเพ่ือให้กองทุน

ไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้ง

กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้นดว้ย 

อย่างไรก็ตาม บริษทัจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษทัจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรับ

ผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจดัให้แก่บริษทัจดัการหรือพนักงานของบริษทัจดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 
 

32.8 สรุปสาระสาํคญัของกองทุน PowerShares DB Oil Fund 

ลกัษณะสาํคัญของกองทุน 

ช่ือ PowerShares DB Oil Fund 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซ่ึงเป็นกองทุนรวม

เพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

ดชันีอา้งอิง Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield 

Crude Oil Excess Return 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน กองทุนจะมุ่งลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านํ้ ามันดิบ West 

Texas Intermediate (WTI) เพ่ือให้กองทุนไดรั้บผลตอบแทน

เป็นไปตามผลตอบแทนของ ดัชนี Deutsche Bank Liquid 

Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซ่ึง

เป็นดชันีท่ีมุ่งสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของมูลค่านํ้ ามนัดิบ West 

Texas Intermediate (WTI) 

หมายเหตุ: นํ้ ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็น

นํ้ ามนัดิบท่ีมีคุณภาพดี มีความหนาแน่นและกาํมะถนัตํ่า อีกทั้งยงั

เป็นนํ้ ามันดิบท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

ล่วงหนา้สูงสุด จึงถูกนาํมาใชเ้ป็นมาตรฐานสาํหรับสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้นํ้ ามนัซ่ึงซ้ือขายกนัในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเป็น

ตวัช้ีวดัหลกัของการผลิตนํ้ ามนัของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนซ้ือขาย New York Stock Exchange (NYSE Arca) 

วนัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 5 มกราคม 2550 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการซ้ือขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
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รหสักองทุน (Fund Ticker) DBO 

รหสัดชันีอา้งอิง (Index Ticker) DBLCOCLT 

บริษทัจดัการ (Managing Owner) DB Commodity Services LLC. 

ผูค้าํนวณดชันีอา้งอิง Deutsche Bank AG (สาขาลอนดอน) 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ Wilmington Trust Company  

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น The Bank of New York 

 

ข้อจาํกัดท่ีสาํคัญในการลงทุน 

กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้

(non-investment grade) และจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) 

 

ความเส่ียงของกองทุน 

1) เน่ืองจากกองทุนไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัหลกัทรัพย ์New York Stock Exchange (NYSE Arca) เม่ือวนัท่ี 

5 มกราคม 2550 ผูล้งทุนจึงอาจมีขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนท่ีไม่เพียงพอต่อการพิจารณา

ตดัสินใจลงทุน 

2) ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต ผูล้งทุนอาจไดรั้บผลขาดทุนบางส่วน

หรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนได ้

3) กองทุนอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดซ้ือขายล่วงหนา้นํ้ ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

เน่ืองจากมีการลงทุนส่วนใหญ่ในสญัญาซ้ือล่วงหนา้นํ้ ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

4) ไม่มีการรับประกนัความเส่ียงในผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน 

5) ผลการดาํเนินงานของกองทุนอาจไม่ได้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดัชนีอา้งอิงอย่างแทจ้ริง ข้ึนอยู่กบัค่าความ

แตกต่างระหวา่งผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอของกองทุนและของดชันี (Tracking Error) ในแต่ละขณะ 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน (ต่อปี) 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 0.50% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ค่านายหนา้ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (โดยประมาณ) 

(Estimated Futures Brokerage Expenses) 

0.04% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ข้อมลูสาํคัญเก่ียวกับดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return 

1) ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return เป็นดชันีท่ีมุ่งสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่านํ้ ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

2) เป็นดชันีท่ีมีการกาํหนดวิธีการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยวนัฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณดชันี คือ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2531 

และจะทบทวนการถ่วงนํ้ าหนักของดัชนีเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงปัจจุบันผูค้าํนวณดัชนีจะถ่วงนํ้ าหนักการลงทุนใน

นํ้ ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอตัราร้อยละ 100 (ขอ้มูลการถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2552) 

3) ไดรั้บการจดัทาํและคาํนวณดชันีทุกวนัโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ อนัไดแ้ก่ Deutsche Bank AG สาขาลอนดอน 
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4) เป็นดชันีท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีเงินลงทุน 378 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จากนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน 

PowerShares DB Oil Fund (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2551) 

5) มีการแสดงดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return อยา่งต่อเน่ือง

เป็นประจาํทุกวนัทาํการใน Bloomberg, Reuters และเวปไซต ์http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx 

 

32.9 ตวัช้ีวดัของกองทุน (benchmark) 

ตวัช้ีวดัของกองทุนน้ี ไดแ้ก่ Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซ่ึงได้

คาํนวณใหอ้ยูใ่นรูปเงินสกลุบาทแลว้ 

 

32.10   ขอ้จาํกดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน  

เน่ืองจากบริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย 

โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐาน

อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและ

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีข้ึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ

หรือระงบัการสัง่ซ้ือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคล

อเมริกนั (US Person) ดงันั้น ผูล้งทุน หรือผูรั้บโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาท่ีจองซ้ือ หรือ

สั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือในเวลาท่ีลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิไดเ้ปิดบญัชี 

ซ้ือขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person  

ทั้งน้ี บริษทัจัดการอาจเพ่ิมเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ท่ีอาจจะกาํหนดข้ึนในอนาคต 

นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ีจะแจง้ประเทศ 

ท่ีเพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  

 

32.11 ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุน 

 

32.12 ขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วนสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  

(ก) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

(ข) กองทุนประกนัสงัคม  

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(ง) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ  

(จ) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป  
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(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ซ) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ฌ) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 

นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้  

(ญ) บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร  

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จากบริษทัจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสัดส่วน ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัจดทะเบียนกอง

ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดงักล่าว

ในตลาดรอง  

(ข) กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจาก

การลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุนรวม ไดไ้ม่เกินสดัส่วนท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  

ตามเหตุจาํเป็นและสมควร  

(ค) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรอ่ืนใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมได ้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย  

ไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานักงาน ทั้งน้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว สํานักงานจะพิจารณาถึงประโยชน์

โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั  

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ให้หมายความถึงผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีทีเอฟ 

 

32.13 หลกัเกณฑใ์นการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการใชว้ิธีการในการดาํเนินการตามความเหมาะสม หรือ

วธีิการอ่ืนใดท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะ

ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ เช่น บริษทัจดัการกองทุนจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมในจาํนวนเสียงในการขอ

มติในเร่ืองดงักล่าว โดยจาํนวนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติ และวธีิการนบัมติ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

การดาํเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษทั

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มตินั้นเสีย

ไป  
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ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งไดรั้บมติ

โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอ

มติผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ให้ได้รับมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ให้ไดรั้บมติผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดรั้บมติผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บ

ผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 

 

32.14  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไป 

จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้สถาบนัการเงิน 

ท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเก่ียวกบับญัชี

ของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกนั  

ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั้น นอกจากน้ี

ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ใน

ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง”) 

  

กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ตอ้งเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั

และบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของ

ลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยืนยนัตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

  

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ  

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรั้บผลกระทบท่ีสาํคญั

ในสองกรณี คือ 

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพยสิ์นทาง

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงิน

ลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบั

สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดให้

สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคาร
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และสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการ

หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทัจัดการ ซ่ึงอาจทาํให้กองทุนรวม 

ไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํให้ผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่สามารถทาํรายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดอี้กต่อไป  

   

เพ่ือมิให้บริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั

ภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษทัจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่ 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงินปันผลท่ีไดรั้บ เป็นตน้) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกบับริษทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทั้งใน

และต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความ

เก่ียวขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้มูลตามหัวขอ้ 

ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูลท่ีเคย

ให้ไวมี้การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแลว้ และ/หรือได้

ดาํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   

(1) ไม่รับคาํสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายนั้นได ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี ตอ้งไม่ขดักับ

กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาํให้กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

  

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ 

เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บังคบัของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํให้กองทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้  

ซ่ึงในทางปฏิบติับริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านั้น  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไว้

ขา้งตน้ บริษทัจดัการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มูล

ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งร้องขอต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

- ไม่มี - 
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	33.          การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ                            70 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
	1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
	1.1. ชื่อโครงการจัดการ :  กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
	1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TISCO Oil Fund
	1.3. ชื่อย่อ : TISCOOIL
	1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด
	1.5. อายุโครงการ : ไม่กำหนด
	1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
	2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 4,000.00 ล้านบาท
	2.2. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
	2.3. จำนวนหน่วยลงทุน : 400,000,000.00 หน่วย
	2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ
	2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ซึ่งอาจคิดกับผู้   ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
	2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท
	2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท
	2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 5,000.00 บาท
	2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

	3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
	3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
	3.2. ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมพิเศษ
	3.3. นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน
	3.4. ลักษณะพิเศษ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
	3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
	3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

	4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไม่จ่าย
	5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :
	6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :
	6.1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
	6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
	6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

	7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :
	8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :
	9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย :
	10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
	11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :
	12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :
	13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
	14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
	14.1. การขายหน่วยลงทุน
	14.2. ข้อจำกัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

	15. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน :
	15.1. รูปแบบของเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน :
	15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ :

	16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
	16.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ไปรษณีย์
	16.2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ
	16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
	16.4. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า :

	17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
	18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
	19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน :
	20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
	21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
	22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :
	22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
	22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
	22.3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
	22.4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย :
	22.5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :
	22.6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ :
	22.7. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะ country fund) :

	23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :
	23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
	23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน :
	23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

	24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
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