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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม : 

โครงการ   หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6 

กองทุนรวม/กองทุน  หมายถึง  กองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6 

บริษทัจดัการ   หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

ผูดู้แลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัข้ึนทะเบียน   หมายถึง  บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยก์รุงเทพ 

ตลาดหลกัทรัพย ์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัทาํการ   หมายถึง  วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจดัการ 

วนัทาํการซ้ือขาย                   หมายถึง  วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจัดการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็น 

วนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการของกองทุนหลัก และ/หรือ 

วนัทาํการของประเทศท่ีกองทุนหลกัลงทุน และ/หรือวนัทาํการของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) และ/หรือเป็นวนัทาํการท่ีสามารถทาํการชาํระราคาและ 

ส่งมอบหลักทรัพย ์และ/หรือวนัทาํการท่ีบริษทัจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชาํระ 

ค่าซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ และ/หรือตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม 

วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน     หมายถึง วนัทาํการรับซ้ือคืนตามขอ้ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนหลกั หมายถึง  กองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน  

คาํเสนอซ้ือ                          หมายถึง  คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงั 

ตั้งแต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงปัจจุบนั  

การชดเชยราคา                    หมายถึง  การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบั

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดทะเบียน/กิจการ   หมายถึง   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มกิจการ หมายถึง  บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกาํหนดเก่ียวกบัการจดัทาํ 

งบการเงินรวม  

สถาบนัการเงิน   หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

สมาคม                                   หมายถึง  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทาํการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สาํนกังาน/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  หมายถึง บุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
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ใบแสดงสิทธิ   หมายถึง  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (depositary receipt) 

หลกัทรัพยอ์า้งอิง   หมายถึง  หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนและใชเ้พ่ือรองรับใบแสดง 

สิทธิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน                  หมายถึง  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัทาํการ 

ท่ีคาํนวณได ้

ราคาขายหน่วยลงทุน            หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขายของวนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน    หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารับซ้ือคืนของวนัทาํการรับซ้ือคืน หักดว้ยค่าธรรมเนียม

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

    1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6 

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TISCO Oil Trigger 8% Fund 6 

 

1.3. ช่ือยอ่ :   TOIL6 

  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

 

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง  

 

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

 

1.7. อายโุครงการ :  ปี     เดือน   วนั 

 

1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : - 

 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

      1)  บริษทัจดัการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 10.80 บาท ณ วนัทาํการใด ทั้งน้ี บริษทัจดัการ 

           จะทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทั้งหมดในวนัทาํการท่ี 5 นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

    ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนไดท้ั้งหมดหรือไดรั้บผลกระทบ 

    จากการชาํระเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

    โดยอตัโนมติัไปจนกวา่บริษทัจดัการจะสามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าวไดท้ั้งหมด และไดรั้บชาํระ 

    เงินค่าขายหลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศครบถว้นแลว้ 

                    

      2)  บริษทัจดัการอาจพิจารณาให้โครงการส้ินสุดลงหรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบจาก 

           ผูถื้อหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีท่ี 

  (1) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินรับอนุญาตใหน้าํไปลงทุนในต่างประเทศ 

                  (2) ผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ 

                       มีความผนัผวนอยา่งรุนแรง เกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นตน้ 

           (3) กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

  

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท 
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2.2. เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) : 

1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 

2) วงเงินสาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ จะเป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายใดๆ จดัสรร 

3) หากบริษทัจดัการนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศแลว้เกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรใหส้ามารถนาํ

เงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจใดๆ ตลอดจน

สงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได ้โดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

 4)  บริษทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

(2)   การขายหน่วยลงทุนเพ่ิมจะตอ้งไม่ทาํให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมมีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ 

ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

      (3)   ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งกาํหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วย   

        ลงทุนเพิ่ม ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้การเพ่ิมเงินทุนโครงการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง 

         บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 

2.3. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

 

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 150,000,000 หน่วย 

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

 

2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก :  5,000.00 บาท 

 

2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป :  5,000.00 บาท 

 

2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 

 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 

 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า :  ไม่กาํหนด 

 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า :  100 หน่วย 
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2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถดัไป 

และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่าไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี 

บริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง 

ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ   

3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพเิศษ  

การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ 

หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ทีจ่ะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

โครงการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนไทยท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ เพ่ือไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรมีความเขา้ใจและสามารถยอมรับ

ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศได ้

 

3.2.  ชนิดกองทุนรวม :  Feeder Fund  

 

3.3.  ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 

 

3.4.  นโยบายการลงทุน : อ่ืนๆ 

 

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) : ไม่มี 

 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) : ลงทุนเพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) 

 

3.7.  การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

 

3.8. ลกัษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลกั) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (NYSE Arca Stock Exchange, “NYSE Arca”) 

บริหารและจดัการโดย United States Commodity Funds, LLC กองทุน United States Oil Fund มีวตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุนเพ่ือใหอ้ตัราการเปล่ียนแปลงรายวนัของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมด

ของกองทุน) สอดคลอ้งกบัอตัราการเปล่ียนแปลงรายวนัของราคานํ้ ามนัดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซ่ึงวดั

จากการเปล่ียนแปลงของราคาสัญญาฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบันํ้ ามนัดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ท่ีซ้ือขาย 
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ในตลาดหลกัทรัพยไ์นเมก็ซ์ (NYMEX) โดยสญัญาฟิวเจอร์สดงักล่าวเป็นสญัญาฟิวเจอร์สท่ีจะหมดอายใุนเดือนท่ีใกลท่ี้สุด 

ยกเวน้ในกรณีท่ีสัญญาฟิวเจอร์สของเดือนท่ีใกลท่ี้สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ กองทุนหลกัจะใชส้ัญญาฟิวเจอร์ส 

ท่ีจะหมดอายใุนเดือนถดัไปเป็นดชันีอา้งอิง (Benchmark Oil Futures Contract) ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วย

ลงทุนของกองทุน United States Oil Fund โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน สาํหรับส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ  ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น

อ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อก 

ตราสารตํ่ากวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสาร

และท่ีผูอ้อกตราสาร (Unrated Securities) หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities)  

และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

 

สาํหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากในประเทศ ท่ีมีอายขุอง

ตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ่ากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการสาํรองเงินไวส้ําหรับ

การดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกนัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ  กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อก 

ตราสารตํ่ากวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสาร

และท่ีผูอ้อกตราสาร (Unrated Securities) หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) และ 

ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ทั้งน้ี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อกตราสารตํ่ากวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารนั้น

ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อกตราสารในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น 

 

กองทุนหลกัจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) เช่น การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอปท่ีอา้งอิงกบั

ราคานํ้ ามนัดิบ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทาํให้กองทุนหลกัสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัดัชนีอา้งอิง  ทั้ งน้ี 

กองทุนหลกัไม่มีนโยบายหรือแนวโนม้ท่ีจะทาํการ Leverage  

 

นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และกองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 

โดยปกติจะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุนอาจใช้

เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ จึงอาจมี

ความเส่ียงสูงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินจากการท่ีกองทุนนําเงินบาทไปซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในตลาด

หลกัทรัพยนิ์วยอร์กเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมูลค่าของกองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน
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ระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีกองทุนไปลงทุน และทาํให้ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรั้บกาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ โดยตวัอย่างของการป้องกันความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียน เช่น กรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโนม้อ่อนค่าลง บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนท่ีมากกว่ากรณีท่ีค่าเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษทัจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนท่ีนอ้ย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่ีค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโนม้แข็งค่า ซ่ึงการทาํธุรกรรม

ป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุนโดยทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี บริษทัจดัการ

จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการป้องกนัความเส่ียง 

ดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัก่อนดาํเนินการดงักล่าว 

ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนาํไปลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือ 

การลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ

ต่างๆ และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือวงเงินลงทุน 

ในต่างประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงท่ีบริษทัจดัการนาํเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศอ่ืนใดในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไม่เหมาะสม 

และ/หรือในช่วงท่ีบริษทัจดัการมีการยา้ยการลงทุนไปยงัตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น เป็นตน้ บริษทัจดัการอาจไม่สามารถลงทุน

ให้เป็นไปตามสัดส่วนดงักล่าวได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน 

ท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

ทั้งน้ี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นช่วงระหวา่งรอการลงทุน 

ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 

30 วนัก่อนวนัเลิกโครงการ และ/หรือ ในช่วงเวลาท่ีผูล้งทุนทาํการสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทาํการ 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund นั้นไม่เหมาะสม 

อีกต่อไป โดยอาจสืบเน่ืองจากการไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ และ/หรือ มีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของกองทุนหลกั เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน ลกัษณะกองทุน อตัราค่าธรรมเนียม การลงทุน

หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีขดัต่อหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เป็นตน้ และ/

หรือผลตอบแทนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว

ไดอี้กต่อไป และ/หรือไม่สามารถซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กไดอี้กต่อไป และ/หรือ กองทุนดงักล่าวมีการกระทาํ

ผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกบัดูแลของกองทุนต่างประเทศ หรือราคาปิดของกองทุนดงักล่าวมีความผนัผวนจาก

ราคาซ้ือขายระหวา่งวนัอย่างมีนยัสําคญั และ/หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน  

เป็นตน้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืน

ใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่ขดักบัวตัถุประสงค์

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     7                             



 

และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6 

โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund 

เป็นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืนนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพยนิ์วยอร์กในภายหลงัได้ โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้ งน้ี บริษทัจดัการจะรายงานให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศให้ทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนดาํเนินการดงักล่าว ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

 ลกัษณะสําคญัของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลกั) มดีงันี ้

 

ช่ือ United States Oil Fund 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  

ดชันีอา้งอิง  สัญญาฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบันํ้ ามนัดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet 

Crude Oil) ท่ี ซ้ื อ ข า ย ใ น ต ล า ด ห ลัก ท รั พ ย์ไ น เ ม็ ก ซ์  ( NYMEX)  

โดยสัญญาฟิวเจอร์สดังกล่าวเป็นสัญญาฟิวเจอร์สท่ีจะหมดอาย ุ

ในเดือนท่ีใกลท่ี้สุด ยกเวน้ในกรณีท่ีสัญญาฟิวเจอร์สของเดือนท่ีใกล้

ท่ีสุดจะหมดอายภุายใน 2 สัปดาห์ กองทุนหลกัจะใชส้ัญญาฟิวเจอร์ส 

ท่ีจะหมดอายใุนเดือนถดัไปเป็นดชันีอา้งอิง (Benchmark Oil Futures 

Contract) 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน เพ่ือให้อัตราการเปล่ียนแปลงรายวนัของมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้ งหมดของกองทุน) 

สอดคลอ้งกบัอตัราการเปล่ียนแปลงรายวนัของราคานํ้ ามนัดิบคุณภาพ

ดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซ่ึงวดัจากการเปล่ียนแปลงของดชันี

อา้งอิง 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน 10 เมษายน 2549 

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนซ้ือขาย  ตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (NYSE Arca Stock Exchange, “NYSE 

Arca”) 

รหสัหลกัทรัพย ์ USO 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการซ้ือขาย  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

มูลค่าขั้นตํ่าของหน่วยซ้ือขาย  1 หน่วย  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

สดัส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมด

โดยประมาณ 

0.76% ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

บริษทัจดัการ (General Partner) United States Commodity Funds, LLC 

ผูดู้แลงานดา้นปฏิบติัการ (Administrator) Brown Brothers Harriman & Co. 

ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) ALPS Distributors, Inc. 

แหล่งขอ้มูล www.unitedstatescommodityfunds.com 
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เน่ืองจากกองทุน United States Oil Fund  จะลงทุนในสญัญาฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบันํ้ ามนัดิบคุณภาพดี (Light Sweet Crude 

Oil) ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์นเม็กซ์ (NYMEX) เป็นหลกั และส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในเงินสด ตราสารท่ีเทียบเท่า 

เงินสด และตราสารหน้ีภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีอายุคงเหลือของตราสารไม่เกิน 2 ปี ดงันั้น กองทุนหลกั 

จึงไม่มีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อกตราสารตํ่ากวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผูอ้อกตราสาร (Unrated Securities)       

 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ ซ่ึงบริษทัจดัการเห็นวา่ไม่มีนยัสาํคญั บริษทัจดัการ 

ขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกั โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน) 

 

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได ้โดยไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนใด ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจนบัมูลค่าของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง รวมในอตัราส่วนของการลงทุนในต่างประเทศดว้ยได ้

 

3.12. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

    บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนอยา่งใด

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

กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ข

หรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 

 

3.12.1.1 ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูอ้อกหรือ

คู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 

    (1)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก ไดแ้ก่ 

 (1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง

ข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้ ํ้าประกนั 

 (1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือ

ธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และ

เป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

  (1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทั้งน้ี ในกรณี 

ท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าจาก

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้น (short-term rating) ดว้ย หรือ 

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั อยูใ่นอนัดบั 

ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนั

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ

สถาบนัอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดเพ่ิมเติม 

 

(2)   ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัไดแ้ก่  

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หุ้นกู ้ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ 

ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก      

ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทย 

ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้ าประกนั ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าว 

ตอ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.12.1.1 ดว้ย 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ซ่ึงหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือหุ้นกูท่ี้ไม่รวมถึง

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนัธ์ ท่ีสํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทั่วไปหรือ 

ในลกัษณะจาํกดั หรือท่ีออกภายใตข้อ้ผูกพนัท่ีกาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรือ 

ท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นผูอ้อก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงผูอ้อก

หลกัทรัพยไ์ด้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้ งหมดต่อผูถื้อหุ้นโดยได้รับชาํระราคาเต็ม 

มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตอ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้าย 

ขอ้ 3.12.1.1 ดว้ย 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นพนัธบตัร 

หรือหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์  

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 

ในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย ทั้ งน้ี หุ้นกู้ดังกล่าว 

ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือ

ของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผล 

โดยวธีิอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 

(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ีตาม (1.1) (1.2) (1.3) 

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้ งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนนั้นตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านั้น  

 

การรับรอง  รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ้าประกนัของบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.12.1.1 ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป 

รับอาวลั ทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกั

หลงั หรือ คํ้าประกนัเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้ามขอ้ (2.3) ตอ้งมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นตราสารท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดงตนต่อบุคคลทัว่ไป

วา่พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) 

ตามจาํนวนและวธีิการท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยูเ่สมอ โดยไดส่้งสาํเนาราคาแก่

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสารนั้น และ 

(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment 

grade) เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้น

ตอ้งมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 

grade) เท่านั้น 

(ข) ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

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

หากตราสารดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (investment grade) ตราสารนั้นตอ้งมีบริษทัจดัการไม่ตํ่ากว่า  

3 รายเป็นผูซ้ื้อตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ 

 

3.12.1.2   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

 

3.12.1.3   สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง 

(hedging) ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

3.12.1.4   ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ 3.12.1.1 ถึงขอ้ 3.12.1.3 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
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3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษทัจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพ่ือกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ              

ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1)   มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิกของ WFE 

(2)  การลงทุนนั้นตอ้งไม่ทาํใหก้ารจดัการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวตัถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทุน

และไม่ทาํใหก้องทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกวา่มูลค่าลงทุน 

(3)   บริษทัจดัการตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตได ้

(4)  มีขอ้มูลดา้นราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถืออา้งอิงได ้และสอดคลอ้งตามหลกัวิชาการ

อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5)  มีการคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน (investor protection) ท่ีถือไดว้า่เทียบเท่ากบัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัในประเทศไทย 

(6)   มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสาํนกังานอาจกาํหนดเพ่ิมเติม 

 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ 

มีประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 

 

3.12.2.1   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเง่ือนไขหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุน  

จะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ด้านหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations              

of  Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขาย 

ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกบั

ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมี

นโยบายการลงทุนในทองคาํโดยตรง 

3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนหรือมีไวเ้พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) 

หน่วยลงทุนท่ีจะลงทุนหรือมีไวไ้ด้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีจัดตั้ งข้ึน 

เพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปเช่นกนั 

4) ตอ้งไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 

 

3.12.2.2 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขาย 

               ในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  หุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ   

       International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย 

       หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซ่ึงผูล้งทุนสามารถ 

       เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

(2)  หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีเป็นกองทุน 

       รวมตราสารแห่งทุน หรือท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุน 

       รวมผสม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 3.12.2.1 

 

3.12.2.3  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขาย 

ในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

(1.1)   พนัธบัตรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาล

ต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้าประกนั 

(1.2)   พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้าประกนั 

(2)  ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน ไดแ้ก่ ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั้งน้ี ผูล้งทุนตอ้ง

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเทอร์เน็ตดว้ย 

(3)   ตราสารแห่งหน้ีอ่ืน อนัไดแ้ก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสาร 

แห่งหน้ีหรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหา 

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้  

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 3.12.2.1 

 

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศ 

 

3.12.2.5  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง 

(hedging) ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี นอกจากคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ท่ีกระทาํในศูนยส์ัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัจดัการอาจเขา้เป็นคู่สัญญาท่ีกระทาํนอกศูนยส์ัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ได ้(OTC) หากคู่สญัญาเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  สถาบนัการเงินหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จากสาํนกังาน 

(2)  นิติบุคคลต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกระทาํนอกศูนยซ้ื์อขาย

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) หรือหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และตอ้งมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั้น 

(3)  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้

(investment grade) 

(4)  นิติบุคคลอ่ืนท่ีสาํนกังานอาจกาํหนดเพ่ิมเติม 
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3.12.2.6  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ 3.12.2.1 ถึงขอ้ 3.12.2.5 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

 

3.13    อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 

3.13.1  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนในประเทศ : 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของ

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

ดงัต่อไปน้ี  ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทั

จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

3.13.1.1  บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโดยไม่จาํกดั

อตัราส่วน 

(1)   ตราสารภาครัฐไทย 

(2)   ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่

เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 

3.13.1.2  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจาก ขอ้ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน

เม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือ 

ผูเ้ป็นคู่สญัญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้

ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 

 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 

3.13.1.3  บริษทัจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย    

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ โดยมีมูลค่า

รวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 

(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(3) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีคู่สัญญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (investment  

                             grade) 
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การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวด้ังต่อไปน้ี   

ซ่ึงธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั 

หรือคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนดงักล่าว 

(1) ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.1.5 (1) 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการดาํเนินงานของกองทุน      

มิใหน้บัมูลค่าของเงินฝากดงักล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง 

 

3.13.1.4  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั   

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณ

เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1)   ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(investment grade) 

(2)   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีคู่สัญญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment 

grade)  

ตราสารแห่งหน้ีตาม (1) มิใหห้มายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งหน้ี

ตามขอ้ 3.12.1.1 (2.6) 

 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหน้บัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นตาม  ขอ้ 3.13.1.5 (1)  

ท่ีบุคคลรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุน 

ไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 

 

3.13.1.5   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 

และ ขอ้ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 

(1)   การลงทุนหรือมีไวซึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

(2)   การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

3.13.1.6   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของกลุ่มกิจการ

นั้นไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1)   ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
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(2)   อตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกบั

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัดังกล่าวตอ้งเป็นดัชนีหรือ 

เป็นองคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ

กองทุนนั้น 

 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์น

ของกองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุน

นั้น บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก          

ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของนํ้ าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัและร้อยละ 10 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี แทนอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3  

ขอ้ 3.13.1.4 และ ขอ้ 3.13.1.5 แลว้แต่กรณีก็ได ้

 

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 

หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคลดังต่อไปน้ี เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจํานวนท่ีมีมูลค่ารวม 

โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบ

อายกุองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวมท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง 

(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) บริษทัเงินทุน 

(4) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

(7) ธนาคารต่างประเทศ 

การคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิให้นับมูลค่าของทรัพยสิ์นต่อไปน้ี รวมในอตัราส่วน

ดงักล่าว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

(2) ทรัพยสิ์นท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิใหก้องทุนรวม 

 

อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายโุครงการของ

กองทุนรวมท่ีมีอายโุครงการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 

 

ในกรณีท่ีเ งินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว ้

เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวให้มีมูลค่ารวม

โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี

นั้น ทั้งน้ี ให้คาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของรอบปี

บญัชีนั้นจนถึงวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
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เม่ือบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามวรรคส่ีแลว้ ให้บริษทัจดัการรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมเพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั

จดัการตอ้งดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจง้ใหส้าํนกังานทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บรายงานจากบริษทัดว้ยหากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได ้ สํานักงานอาจสั่งให้

บริษทัเลิกกองทุนรวมนั้น 

 

3.13.1.9  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความ

ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจขอผ่อนผนั

ต่อสาํนกังานเพ่ือไม่ตอ้งนาํการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 3.13.1.8 ไดส้าํหรับรอบปี

บญัชีนั้น 

 

3.13.1.10 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น  

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้ ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

(1)   ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม 

ท่ีบริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละ

กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

(2)   ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษทั

จดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละกองทุนรวม

ท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

 

3.13.1.11 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง (hedging)  

         เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทั้งหมดท่ีกองทุนมีอยู ่

 

3.13.1.12 บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์องกองทุนได ้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน

ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษทัจดัการ

คาํนวณโดยใช้มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีคาํนวณมูลค่าธุรกรรม

ดงักล่าว 

 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด

ในวรรคหน่ึงหากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิไดเ้กิดจากการ

ทาํธุรกรรมเพ่ิมเติมบริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไปก็ได ้
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ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด

พร้อมสาเหตุและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัท่ีธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าว

ไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.13.1.13 ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์

อา้งอิงไทย หรือธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ให้นบัมูลค่าของหลกัทรัพย์

อา้งอิงของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวท่ีกาํหนดใน

โครงการน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นโดยตรง ทั้งน้ี 

บริษทัจดัการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยรวม 

ในอตัราส่วนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาท่ีกาํหนด ตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3  

ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ก็ได ้

มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีนํามาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มีมูลค่าเท่ากบัมูลค่า      

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้

(2)   ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

การให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยให้นบัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสาํหรับหลกัทรัพยท่ี์กาํหนด  

ไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1)  โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนยงัคงมี

ไวซ่ึ้งหลกัทรัพยน์ั้นอยู ่ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนท่ีคาํนวณตามคู่สัญญาท่ีกาํหนด

ตาม ขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1)  ก็ได ้

 

3.13.1.14 การคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตาม     

ขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5(1) ให้นบัมูลค่าท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้ง

ชาํระตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมคาํนวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ี

กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญานั้นในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัจดัการไม่ตอ้งคาํนวณ

มูลค่าและอตัราส่วนตามท่ีกาํหนดในขอ้ดงักล่าว 

 

3.13.1.15 นอกจากการคาํนวณตามขอ้ 3.13.1.14 แลว้ ให้บริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกสินคา้ของสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้ หรือผูท่ี้ตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ผูกพนัของสินคา้ (limit of underlying issuer or third party) 

โดยใหค้าํนวณอตัราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคา้นั้นโดยตรง ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีการเขา้เป็นคู่สัญญา

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผูอ้อก

สินคา้หรือผูท่ี้ตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ผูกพนัของสินคา้ โดยให้ใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(notional amount) เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการคาํนวณ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชนั ให้บริษทัจดัการใช้

มูลค่าตามขนาดของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (notional amount) ซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของสญัญาออปชนั 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     18                             



 

3.13.1.16 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ให้บริษทัจดัการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.13.1.17 ดว้ย 

(1)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทัจดัการจะคาํนวณ

อตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัแลว้แต่กรณี ก็ได ้

(2)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่ 1 รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทั

จดัการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

 

3.13.1.17 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.13.1.16 จะทาํไดต้่อเม่ือ

บุคคลดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มี

ขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเต็มจาํนวนแบบ

ไม่มีเง่ือนไข 

 

3.13.1.18  ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งหน้ีนั้น มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุของการ

ถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดภายใน 

30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศใหท้ราบถึงเหตุดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บ

ผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 

3.13.1.19  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน

ท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทั

จดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดังกล่าวต่อไปก็ไดใ้ห้บริษทัจดัการจัดทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน 

อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน  

3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าว 

ไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.13.1.20 ในกรณีท่ีการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัใดเป็นผูอ้อก เพ่ือเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเกินกว่า 

ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศท่ี 

สน.24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ีคือ 

(1)   ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนได ้

(2)   งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น

และสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน และ 

(3)   กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าว เป็นผลให้กองทุนไดม้า

หรือเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

เพ่ือให้ไดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม 
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หรือยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ทั้งน้ี การ

ลดสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ี

แต่ละกองทุนไดม้าจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

 

3.13.1.21 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน 

ท่ีกําหนดในขา้งต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตาม ข้อ 3.13.1.8  

ขอ้ 3.13.1.12 ขอ้ 3.13.1.18 ขอ้ 3.13.1.19 และขอ้ 3.13.1.20 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการ

ลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้

 

ให้บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรค

หน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าว

ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกิน

อตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํสําเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจัดการเพ่ือให้สํานักงานสามารถ

ตรวจสอบได ้

 

3.13.1.22 ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22 เร่ือง “การเลิกกองทุนรวม” 

ในส่วนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการกองทุนรวม 

 

สรุปอตัราส่วนการลงทุน : 

1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ  15.00 

2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ  5.00 

3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ  15.00 

4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ   20.00 

5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ   10.00 

6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ   20.00 

 

3.13.2.  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนในต่างประเทศ : 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพยสิ์น

ของกองทุนรวม ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนดดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมดว้ย 

 

3.13.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  

   ตามขอ้ 3.12.2.1 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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3.13.2.2 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.12.2.3 (1) ท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพยสิ์น

ของกองทุนรวม โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน 

 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน 

 

3.13.2.3 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ้ 3.13.2.2 ท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (investment grade) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็น 

ตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือ 

ผูเ้ป็นคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี ให้นบัรวมกบัอตัราส่วน

การลงทุนในประเทศดว้ย 

 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือ 

ผูเ้ป็นคู่สญัญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้

ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 

 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของ

มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 

3.13.2.4  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนั้น 

ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหน้บัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวด้งัต่อไปน้ี รวมใน

อตัราส่วนดงักล่าว 

(1)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 (1) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก       

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา 

(2)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 (1) ท่ีธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นสาขาของสถาบนั

การเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา  

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ิมการดาํเนินงานของกองทุน 

มิใหน้บัมูลค่าของเงินฝากดงักล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง 
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3.13.2.5  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั    

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณ

เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกบัอตัราส่วนการลงทุนในประเทศดว้ย 

(1)   ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment  

        grade)  

(2)    ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment  

        grade) 

(3)   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีคู่สัญญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment 

grade) 

 

3.13.2.6   ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 

หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคลดังต่อไปน้ี เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจํานวนท่ีมีมูลค่ารวม 

โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบ

อายกุองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวมท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง 

(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) บริษทัเงินทุน 

(4) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 

(7) ธนาคารต่างประเทศ 

การคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิให้นับมูลค่าของทรัพยสิ์นต่อไปน้ี รวมในอตัราส่วน

ดงักล่าว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

(2) ทรัพยสิ์นท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิใหก้องทุนรวม 

 

อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายโุครงการของ

กองทุนรวมท่ีมีอายโุครงการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 

 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กิน

อตัราส่วนท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวให้มีมูลค่ารวม 

โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี

นั้น ทั้งน้ี ให้คาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของรอบปี

บญัชีนั้นจนถึงวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
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เม่ือบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามวรรคส่ีแลว้ ให้บริษทัจดัการรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมเพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั

จดัการตอ้งดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจง้ใหส้าํนกังานทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บรายงานจากบริษทัดว้ยหากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได ้ สํานักงานอาจสั่งให้

บริษทัเลิกกองทุนรวมนั้น 

 

3.13.2.7  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความ

ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจขอผ่อนผนั

ต่อสาํนกังานเพ่ือไม่ตอ้งนาํการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 3.13.2.6 ไดส้าํหรับรอบปี

บญัชีนั้น 

 

3.13.2.8  บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีคู่สัญญาเป็นศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยไม่

จาํกดัอตัราส่วนของคู่สญัญา 

 

3.13.2.9  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทั้งหมดท่ีกองทุนมีอยู ่

 

3.13.2.10  ให้บริษทัจัดการคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกสินคา้ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือผูท่ี้ตอ้งชาํระหน้ี 

ตามขอ้ผกูพนัของสินคา้ (limit of underlying issuer or third party) โดยใหค้าํนวณอตัราส่วนเสมือนกองทุน

ลงทุนในสินคา้นั้นโดยตรง ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นผลหรืออาจ

เป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผูอ้อกสินคา้หรือผูท่ี้ตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ผูกพนั

ของสินคา้ โดยให้ใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (notional amount) เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการ

คาํนวณ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(notional amount) ซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของสญัญาออปชนั 

 

3.13.2.11  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั               

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของกลุ่ม

กิจการนั้นไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ ทั้งน้ี ให้นบัรวมกบัอตัราส่วน

การลงทุนในประเทศดว้ย 

(1)  ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 

(2)  อตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกบั

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือเป็น

องคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน

นั้น 
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3.13.2.12 การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณตวัช้ีวดั (benchmark) ของ

กองทุนนั้น บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะ ผูอ้อก 

ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนั้นไม่เกินผลรวมของนํ้ าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัและร้อยละ 10 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี แทนอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.2.3  ขอ้ 3.13.2.4  และ 

ขอ้ 3.13.2.5 แลว้แต่กรณีก็ได ้

    

3.13.2.13 บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์องกองทุนได ้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน

ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษทัจดัการ

คาํนวณโดยใช้มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีคาํนวณมูลค่าธุรกรรม

ดงักล่าว 

 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด

ในวรรคหน่ึงหากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิไดเ้กิดจากการ

ทาํธุรกรรมเพ่ิมเติมบริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไปก็ได ้

 

ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด

พร้อมสาเหตุและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน  3 วนัทาํการนบัแต่

วนัท่ีธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าว

ไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.13.2.14 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 3.13.2.4 และขอ้ 3.13.2.5 ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.13.2.15 ดว้ย 

(1)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทัจดัการจะคาํนวณ

อตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  

ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัแลว้แต่กรณี ก็ได ้

(2)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่หน่ึงรายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทั

จดัการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

 

3.13.2.15 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.13.2.14 จะทาํไดต้่อเม่ือ

บุคคลดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มี

ขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเต็มจาํนวนแบบ

ไม่มีเง่ือนไข 
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3.13.2.16 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของ

กองทุนมีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ีนั้น      

มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปน้ี ให้บริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนให้เป็นไป

ตามท่ีกาํหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น

และสมควรโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 (1) ตราสารแห่งทุนนั้ นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไข 

การดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

     (2) ตราสารแห่งหน้ีถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 

3.13.2.17 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี

กาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทั

จดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้

 

ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง 

และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วน

ท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.13.2.18 ในกรณีท่ีการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัใดเป็นผูอ้อก เพ่ือเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเกินกว่า 

ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศท่ี 

สน.24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ีคือ 

(1)  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนได ้

(2)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น

และสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน และ 

(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าว เป็นผลให้กองทุนไดม้า

หรือเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

เพ่ือให้ไดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม 

หรือยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ทั้งน้ี การ

ลดสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าว ให้บริษทัจดัการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษทัจดทะเบียน 

ท่ีแต่ละกองทุนไดม้าจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

 

3.13.2.19 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน 

ท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ3.13.2.6 

ขอ้ 3.13.2.13 ขอ้ 3.13.2.16 ขอ้ 3.13.2.17 และขอ้ 3.13.2.18 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการ

ลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
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ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง 

และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วน 

ท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 

3.13.2.20 ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22 เร่ือง “การเลิกกองทุนรวม” 

ในส่วนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการกองทุนรวม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

                    4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี 

              

             4.2  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี 

              

        4.3  รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน): ไม่มี  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

    5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

-   บริษทัจดัการ 

-   ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

-   อินเทอร์เน็ต 

-   ไปรษณีย ์

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

ผูล้งทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกและวิธีการในการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ตามวันและเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยผู ้ลงทุนท่ีสนใจจะจองซ้ือหน่วยลงทุนของ   

“กองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6” สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน

หรือใบคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุนได้ท่ีบริษทัจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืน หรือผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ   

 

5.2.1 บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1)   วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือแต่ละรายจะตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10 บาท  

บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 

(สําหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน 

ให้ครบถว้นชดัเจน แลว้นาํใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียด

ครบถว้นแลว้ โดยแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เช่น สาํเนาบตัรประชาชน 

(สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองและหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือผูมี้อาํนาจ 
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ลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) เป็นตน้ พร้อมทั้งเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนไปท่ีบริษทัจดัการหรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการจองซ้ือหน่วย

ลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ  และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั

จดัการ 

 

(2)   การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

โดยชาํระเป็นเช็ค  ดราฟต ์ บตัรเครดิต (ถา้มี)  บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือโดยการนาํเงินเขา้

บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชี

เดียวกนักบัสาํนกังานท่ีรับการจองซ้ือภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น   

 

อยา่งไรก็ตาม การชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทั

จดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ัง่ซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต 

(ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการ

จะเปิดใหบ้ริการรับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) บริษทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

จดัการ  

 

อยา่งไรก็ตามวธีิการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี)  บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด (ถา้มี) จะเป็นไปเง่ือนไข

และวธีิการใหบ้ริการของบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยเง่ือนไขและวธีิการใน

การใหบ้ริการจะเป็นไปตามท่ีผูใ้หบ้ริการรายนั้นกาํหนดข้ึน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 

 

ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุ

ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วย

ลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั

จดัการ  
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การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดเ้รียกเก็บ

เงินตามเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือการนาํเงิน

เขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจ

กาํหนดเพ่ิมเติม และไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 

 

ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนดว้ยเงิน หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทั

จดัการยอมรับ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทั

จดัการ เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษทัจดัการอาจดาํเนินการให้มีการหักกลบลบหน้ีกนัได ้ ทั้งน้ี 

ขอสงวนสิทธิข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 

ผูจ้องซ้ือท่ีไดท้าํการจองซ้ือหน่วยลงทุนและชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการจองซ้ือ

หน่วยลงทุนและขอคืนเงินคา่จองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้บริษทั

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะตอ้งนําเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผูจ้องซ้ือ 

เขา้บญัชีเงินฝากประเภทบญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 

- ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัช่ือธนาคารและประเภทบญัชี

ดงักล่าวในภายหลงั โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุน

ของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิ

ในหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วย

ลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม 

 

(3)   การจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีจองซ้ือและได้ชาํระเงินค่าจองซ้ือ

หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ี

ระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์  
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บริษทัจดัการอาจให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการได ้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 

ร้อยละ 15 ของจาํนวนจาํนวนเงินทุนของโครงการ โดยการจดัสรรหน่วยลงทุนจะใชห้ลกัการ  “จองซ้ือก่อน

ไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บคาํสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีจองซ้ือพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ

ต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจองซ้ือ โดยจาํนวนท่ีจดัสรรจะเป็นทวีคูณของ

ร้อยหน่วยตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน  บริษทัจัดการของสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียง

บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

(4)   การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

(4.1)   เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่าจาํหน่ายหน่วย

ลงทุนให้ประชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย หรือมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะยติุการ

จาํหน่ายหน่วยลงทุนและถือวา่การอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง และบริษทั

จดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวและคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึน

จากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทั

จดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของ

บริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบ

กาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการชาํระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้นใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย

เพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง จะใชร้าคาตามมูลค่า 

ท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

 

(4.2)   ในกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน 

นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1  บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือ

หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของ

เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บ

จากการจองซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนในการคืน

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือ

หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหน่วย

ลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือดาํเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดข้ึนอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
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(5)   การยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ในกรณีท่ีบริษทัจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน 

คร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยุติการขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน 

คร้ังแรกได ้

 

บริษทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนั

นับแต่วนัท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ให้

สาํนกังานทราบ 

 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

หน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการ

อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง และหากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน

กาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัรา 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้ นจนถึงวนัท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

จนครบถว้น 

 

ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือ

หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตาม

เลขท่ีบญัชีท่ีระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชี 

 

5.2.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน : 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหรือบริษัทจัดการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบับริษทั

จดัการภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่ง

จ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยู่

ขา้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาวนัท่ีบริษทั

จดัการไดรั้บเช็คหรือดราฟตท่ี์ส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในกาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงิน

ภายในวนัท่ีจองซ้ือ  เป็นวนัทาํการซ้ือขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ

บริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว้ ทั้งน้ี 
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สําหรับเง่ือนไขและข้อกําหนดอันเก่ียวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตาม

รายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

5.2.3 การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต : 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้ งน้ี สําหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจัดการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกําหนด 

ในขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

5.2.4 การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้ งน้ี สําหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 

5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการการขาย

หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริษทั

จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง 

ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้  เพ่ือเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 

5.2.1   ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  ทั้ งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้กองทุนน้ี 

ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศ 

ท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 

 

5.2.6 เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวธีิการ

ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ 

ท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- อินเทอร์เน็ต 

- ไปรษณีย ์

 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

บริษทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน

เพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสํานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น

กองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกคร้ังในวนัทาํการแรกถดัจากวนัครบระยะเวลา 8 เดือน  

เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

6.2.1  การขายหน่วยลงทุน  

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ขอ้ 12 “การหยดุขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

ก.   บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษทัจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และสามารถ

สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขายระหว่างเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล

สาํคญั ในราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

 

หากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัวนัหรือเวลา

ทาํการซ้ือขายท่ีกาํหนดไว ้ ให้ถือเป็นรายการของวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนของ 

วนัทาํการซ้ือขายถดัไปนั้น 

 

2)    ผูส้ั่งซ้ือจะตอ้งสั่งซ้ือไม่ตํ่ากวา่ 5,000 บาท โดยไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดในแต่ละคร้ัง โดยกรอกรายละเอียด

ต่างๆในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน(สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ

ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพ่ิมเติม  

ให้ครบถว้นชดัเจน และนาํคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ

ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไปยืน่ต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
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บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

3)  ผูส้ั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถา้มี) หรือบัตร 

เดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสัง่

หักบญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับคาํสัง่ซ้ือภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซ้ือเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะขีด

คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัโดยบริษทั

จดัการจะไม่รับค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด   

 

อยา่งไรก็ตามการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทั

จัดการไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทท่ีผูส้ั่งซ้ือใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือ 

บตัรเดบิต (ถา้มี)หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ 

ขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี 

ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการรับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด 

(ถา้มี) บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศ

ในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ 

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทั

จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

การซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดเ้รียกเก็บเงิน

ตามเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือการนาํเงิน

เขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจ

กาํหนดเพ่ิมเติม และไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้  

 

4)   ในกรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ภายหลงักาํหนดเวลารับฝากเช็ค  

เพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่ง 

ท่ีสั่งซ้ือ บริษทัจดัการจะถือวา่ผูส้ั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขาย 

หน่วยลงทุนของวนัทําการซ้ือขายถัดไปนั้ น หากเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก

ธนาคารของผูส้ั่งซ้ือ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ั่งซ้ือนั้น และ 

จะส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือทางไปรษณียภ์ายในวนัรุ่งข้ึนนบัจากไดรั้บเช็คหรือดราฟตน์ั้น

คืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ  
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5)    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วย

ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

 

6)    นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม 

 

7)    บริษทัจดัการจะใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเช็ค ดราฟต ์บตัรเครดิต (ถา้มี) 

บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือคาํสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีการชาํระเงินอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ

อาจกาํหนดเพ่ิมเติม เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทั

จดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ บริษทัจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิ

ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 

8)    ผูส้ัง่ซ้ือท่ีไดท้าํการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแลว้จะเพิกถอนการสั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้

 

9)    การเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีขายได้แลว้จะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ 

วนัทาํการซ้ือขายจาํนวนนั้น 

 

ข.    การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบับริษทั

จดัการเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้น

หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาวนัท่ีบริษทั

จดัการไดรั้บเช็คหรือดราฟตท่ี์ส่งมาพร้อมคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายในกาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงิน

ภายในวนัเดียวกนัและเป็นวนัทาํการซ้ือขายท่ีกาํหนด เป็นวนัทาํการซ้ือขายให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้

ราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายท่ีคาํนวณได ้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียด

โครงการกองทุนขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
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ค.    การขายหน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชว้ธีิหกัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี)

หรือบัญชีบัตรเดบิต (ถา้มี) หรือบัญชีบัตรอ่ืนใด (ถา้มี)  เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติเป็นประจํา 

ตามช่วงเวลา โดยยืน่คาํขอใชบ้ริการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1)    เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใชว้ิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัร

เครดิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) อยา่งสมํ่าเสมอ ผูถื้อหน่วยลงทุน 

จะถูกหักเงินในจาํนวนท่ีผูส้ั่งซ้ือระบุไวใ้นการทาํรายการในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินท่ีถูกหักดงักล่าว 

จะถูกโอนมายงับญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดข้ึนเพ่ือรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

 

2)    คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั่งซ้ือ และบริษทัจดัการไดรั้บเงิน

ค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สําหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ ใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียด

โครงการกองทุน ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

3)     การชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ี

บริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ั่งซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือ

บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว  

 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการการชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือ

บัตรอ่ืนใด เพ่ือชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศ 

ท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนอยา่ง

สมํ่าเสมอดว้ยวธีิการหักบญัชีเงินฝากธนาคาร  หรือหักบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือหักบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) 

หรือหักบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้โดยบริษทัจดัการ

จะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั

จดัการ 

 

ง.    การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจัดการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียด

โครงการกองทุนขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
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จ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน  ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 

5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการการ

ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังาน

บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

ฉ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง 

ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้  เพ่ือเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไข

และขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียด

โครงการกองทุน ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหก้องทุนน้ีขายหน่วยลงทุนผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน บริษทัจดัการ

จะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั

จดัการ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน  หรือวิธีการ

ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทั

จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

6.2.2    ขอ้จาํกดัในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุน

หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นวา่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือ

หน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหนา้ 

 

6.2.3   การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน  1 เดือน

นบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับดอกเบ้ียและ/หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุน 
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6.2.4    การหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว 

   บริษทัจดัการอาจหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวเม่ือ 

   1)  วนัทาํการซ้ือขายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 เป็นวนัหยดุทาํการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน  

        หรือตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม 

   2) บริษทัจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าการรับคาํสั่งซ้ือต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อ 

        หน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

                         ทั้ ง น้ี  บริษัทจัดการจะปิดประกาศการหยุด รับคําสั่ง ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว ณ สํานักงานของ 

                         บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

7.1.  ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- บริษทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- อินเทอร์เน็ต 

- ไปรษณีย ์

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

- ไม่มี - 

 

7.3.  วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 

- รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

 

7.4.  รายละเอียดวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

7.4.1 กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั : 

7.4.1.1 จาํนวนและกาํหนดวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอตัโนมติั ในวนัทาํการท่ี 5 

นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน คือ เม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 

10.80 บาท ณ วนัทาํการใด  

 

ทั้ งน้ี หากบริษทัจัดการไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนได้ทั้ งหมดหรือได้รับ

ผลกระทบจากการชาํระเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนวนัรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปจนกวา่บริษทัจดัการจะสามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าวไดท้ั้งหมด 

และไดรั้บชาํระเงินค่าขายหลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศครบถว้นแลว้ 
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จํานวนเงินท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน  

เม่ือคาํนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า 10.80 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีกาํหนด 

เป็นเง่ือนไขไนการเลิกกองทุน เน่ืองจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสํารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทุน  

(ถา้มี) และ/หรือ การปรับตวัข้ึนลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน  

ในระหวา่งท่ีกองทุนดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าว  

 

ทั้งน้ี ในกรณีการหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 12 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการแรกท่ีสามารถกระทาํได ้

 

7.4.1.2  วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนดาํเนินการรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของผูถื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนและวนัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 7.4.1.1 ในส่วน

รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจาก 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอีกแต่อยา่งใดและผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่โตแ้ยง้หรือยบัย ั้งการดาํเนินการดงักล่าว   

 

(2) บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ตามขอ้ 7.4.1.1 โดยการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายไปยงั “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัรระยะสั้น” โดยอตัโนมติั ทั้ งน้ี บริษทั

จดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั เป็นราคาในการรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัดงักล่าว 

 

(3) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัรระยะสั้น” บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วย

ลงทุนของส้ินวันทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุน ทั้ ง น้ี  

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัรระยะสั้น” ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าว ดงันั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถดาํเนินการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไป

ยงักองทุนอ่ืนได ้โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนของ “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัรระยะสั้น”   

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ไปยงั

กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ ท่ีมิใช่ “กองทุนเปิด ทิสโก ้พนัธบตัร

ระยะสั้น” โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการก่อนวนัทาํการ 

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยการติดประกาศ ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

(4) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทําในวนัทําการถัดจากวนัทําการ 

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัจาํนวนนั้น 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     38                             



 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 

8% #6 เพ่ือยืนยนัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วนัทําการนับตั้ งแต่วนัถัดจาก 

วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

ทิสโก้ พนัธบตัรระยะสั้น ตามเง่ือนไขและกาํหนดการท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ กองทุนเปิด ทิสโก ้

พนัธบตัรระยะสั้น 

 

7.4.2 กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : 

บริษทัจดัการจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน

เพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุใหเ้ลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น 

เป็นกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติคร้ังแรกในวนัทาํการแรก 

ถดัจากวนัครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นตน้ไป ทั้ งน้ี บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยการ 

ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 10 “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  ขอ้ 11 

“การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ขอ้ 12 “การหยดุขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน”  ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนดเห็นชอบ สัง่การ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการ

จะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 

ก.   การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนังสือ 

ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ   

          

หากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งขายคืนภายหลงัจากวนัหรือเวลาท่ีกาํหนด 

บริษทัจดัการจะถือเป็นคาํสัง่ขายคืนในวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไปในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ

วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป 

 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดใหมี้การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนแปลงจาํนวนวนัหรือยกเลิก

การส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้ ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ดาํเนินการดงักล่าว ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ และจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

 

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขาย

คืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการ

ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดและตํ่าสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนั 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     39                             



 

  3) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน และหากคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในบญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุนตํ่ากวา่ 100 หน่วย บริษทัจดัการ

จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามท่ีปรากฏ อยู่ภายในรายการท่ีบนัทึกโดย 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือระบุจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการ

ไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วย

ลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน  

 

5) บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้คาํสั่งขายคืนไว ้และจะชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของวนัทาํการซ้ือขายของกองทุน โดยการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบคาํขอใชบ้ริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ

สั่งจ่ายในนามของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจัดการจะออกเอกสารสิทธิ 

ในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบั

บริษทัจดัการกองทุนรวม 

 

6) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

 

7) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืน่คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนและบริษัทจัดการยงัไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการ

ดาํเนินการของบริษทัจดัการตามขอ้ 10 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  ผูถื้อหน่วยลงทุน

อาจขอยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีบริษทัจดัการ

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีการยกเลิกคาํสั่ง

ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการก่อน 

 

 8) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการ 

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 
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ข.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งขายหน่วยลงทุน

ทางไปรษณียพ์ร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษทัจดัการจะกาํหนด และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยู่

ขา้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 

เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงเป็นเวลาท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ี 

ไปรษณีย ์โดยบริษทัจดัการจะถือวา่คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บภายในวนัและเวลาซ้ือขายหน่วยลงทุนซ่ึง

กาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั เป็นวนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น 

และจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ สาํหรับคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บหลงัจากวนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัจะถือเป็นรายการ

ขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถดัไป ทั้งน้ี สําหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืน

เก่ียวกบัวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4 ก. 2) ถึง 8)  

ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

ค.  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้ งน้ี สําหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4 ก. 

2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทั

จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซต ์

 

  ง. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี)  

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศพัท์  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้ งน้ี สําหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนด 

อนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 7.4 ก.2) ถึง 8) ในส่วน

รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ผ่านช่องทางโทรศพัท์ บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และ 

ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
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จ. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง 

ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4 ก. 

2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ี

สาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

ฉ.การหยดุรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว 

บริษทัจดัการอาจหยดุรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวเม่ือ 

1) วนัทาํการซ้ือขายตามท่ีระบุในขอ้ ก. เป็นวนัหยดุทาํการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 

          หรือตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม 

2)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าการรับคาํสั่งขายคืนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ 

          ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศการหยดุรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว ณ สาํนกังานของบริษทั

จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  หรือวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทั

จดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะ

ปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

7.5.   ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :    ทุกวนัทาํการ 

        

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

7.6.1 กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั : 

เม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 10.80 บาท ณ วนัทาํการใด ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน 

 

7.6.2 กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : 

ตั้งแต่วนัทาํการแรกถดัจากวนัครบระยะเวลา 8 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น 

เป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

  

7.7.   การขายคืนหน่วยลงทุน  :   ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
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7.8   รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

                - ไม่มี - 

 

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :   

- ไม่มี - 

8. การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

-   บริษทัจดัการ 

-    ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

-    อินเทอร์เน็ต 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

บริษทัจดัการจะเปิดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้

เลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสํานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม โดยบริษทั

จดัการจะเปิดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนคร้ังแรกในวนัทาํการแรกถดัจากวนัครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 

บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนไดภ้ายในกลุ่มกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษทั

จดัการเท่านั้น  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนตน้ทาง”) เพ่ือซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบริษทัจดัการ

จะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนซ่ึงไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบ้ียปรับการถือครองหน่วย

ลงทุนระยะสั้น (ถา้มี) ไปซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ทั้งน้ี เง่ือนไขของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 เร่ือง “การเสนอขาย

หน่วยลงทุนคร้ังแรก” หรือขอ้ 6 เร่ือง “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก” แลว้แต่กรณี 

  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุการใชสิ้ทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวและ/หรือถาวร ตามท่ีบริษทัจดัการ

เห็นสมควร โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบโดยปิดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษทัจัดการ และสํานักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง หรือในเว็บไซต์ของบริษทั

จดัการ 

 

8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษทัจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถา้มี) หรือ 

ผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ทุกวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือ 
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ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั หากผูถื้อหน่วยลงทุนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลงัวนัและเวลาท่ีกาํหนด จะถือ

เป็นรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 

 

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษทัจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถา้มี) หรือ 

ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ทุกวนัทาํการซ้ือขาย ระหว่างเวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือ 

ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์เฉพาะกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต ้

การจดัการของบริษทัจดัการเท่านั้น 

 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

หรือวธีิการในชาํระค่าสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 

โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิด

ประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

   

8.2.2 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.3.3 “ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

8.2.3 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้นให้ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ 

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง หากบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) หรือผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ไดรั้บ

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไว ้ บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไว ้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน

ตน้ทาง (ถา้มี) สําหรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บภายหลงัจากวนัหรือเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการ 

จะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ โดยบริษทัจดัการจะทาํการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการ 

ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

การลดหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน

จาํนวนนั้น 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน             

ท่ีบริษทัจดัการกาํหนดให้เป็นวนัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเขา้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถา้มี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน 

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีอยูใ่นระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการ

จะใชร้าคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นราคา

ขายหน่วยลงทุน 

 

การเพ่ิมหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนจาํนวนนั้น 

 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็น 

มูลค่าท่ีไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

 

8.2.4 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือ 

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) หรือผา่นบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

ไดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาํสั่งสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน พร้อมทั้งระบุ

จาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน 

(1)  ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยระบุจาํนวนเงิน

ลงทุน หรือระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสับเปล่ียน หรือระบุวา่ตอ้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมด 

ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ในกรณีท่ีการสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นผล

ให้จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ตอ้งการสับเปล่ียนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ี

บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี ภายใตว้ธีิการท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  

(2) ในกรณีของกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้ขอ้จาํกดัจาํนวนเงินขั้นตํ่าในการซ้ือ

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

ผูส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งสับเปล่ียนนั้นไดเ้สร็จส้ิน

สมบูรณ์แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้
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9. การชําระค่ารับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงนิ : 

กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนแทน บริษทัจดัการจะกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อน และ 

ถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  โดยขั้นตอนท่ีกาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 

วนั 

10. การเลือ่นกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)   บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลหรือ 

(ข)   มีเหตุท่ีทาํให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ 

(2)   มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรอง

ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้น 

ต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(3)   มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ 

ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

 

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

10 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัทาํการถัดจากวนัท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้ น เวน้แต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อ 

ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขาย

คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)   แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ

หลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษทัจัดการอาจมอบหมายให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้
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(3)  ในระหวา่งการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขาย

คืนก่อนหลงั 

11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคนื ไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

11.1.   บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏ

เหตุดงัต่อไปน้ี 

(1)   ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2)   บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)   มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)   กรณีท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  

ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก)   ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)   มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

(ค)   มีเหตุท่ีทาํให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ    

ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)    เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน         

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี 

(ก)   บริษทัจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข)   บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ได ้

ในสาระสาํคญั 
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บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ทราบ 

โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือประกาศการหยดุ

รับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุก

แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะรายงาน

การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือการหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และ

รายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 

(1) (2) และ (3) เกิน 1 วนัทาํการ บริษทัจดัการจะรายงานการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน หรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบถึงการเปิดรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่

ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั ทั้งน้ี ก่อนการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียน

หน่วยลงทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ

อาจหยุดคาํนวณและหยดุประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนก็ได ้

 

11.2.    บริษทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับ 

คาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 

0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรับคาํสั่งซ้ือหรือ

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้คาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ทราบโดยพลนั 
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยุด

รับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร       

แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุ

รับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงือ่นไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือช่ือเสียง

หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นวา่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใด อาจมีผลทาํใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือ

ทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

14. การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไม่จ่าย 

 

14.2.   หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :    ไม่มี  

 

14.3.   กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน แต่จะนาํผลกาํไรไปลงทุนต่อเพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1.   ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :   

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 4.50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิถวัเฉล่ีย

ของรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

    รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่มี 

 

15.2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

      รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปีของของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 
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ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการจดัการไดร้วมค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย

ในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

กองทุนรวม ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนาํกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั

กองทุนรวมแลว้ 

 

15.2.2.    ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 

15.2.3.    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 

15.2.4.    ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

- ไม่มี - 

 

15.2.5.    ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

- ไม่มี - 

 

15.2.6.    ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

1)    ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการจดัตั้งกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายในการยืน่คาํขออนุมติัจดัตั้งกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนโครงการ 

เป็นตน้ ตามท่ีจ่ายจริง 

2)    ค่าใชจ่้ายทุกประเภทอนัเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายของศูนยรั์บฝากต่างประเทศ 

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการจากตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายของผูดู้แลผลประโยชน์หรือตวัแทนเก็บ

รักษาทรัพยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอกเพ่ือให้สามารถลงทุนในตราสาร 

ท่ีออกจาํหน่ายในต่างประเทศตามท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  

ณ วนัทาํการก่อนหนา้วนัท่ีกองทุนไดรั้บใบแจง้หน้ี ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเกินจากอตัราท่ีกาํหนด จะเป็น

ภาระของบริษทัจดัการ 

3)    ค่าสญัญาฟิวเจอร์ส สญัญาฟอร์เวร์ิด หรือสญัญาสวอปท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ตามท่ีจ่ายจริง 
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4)    ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอนหรือ

รับโอนหลกัทรัพย ์ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

5)    ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการมีบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีกองทุนรวม บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน บญัชีจ่ายเงินปันผล หรือบญัชีอ่ืนๆ ท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียม 

ในการจดัการเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากร

แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็ค เป็นตน้ 

6)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํ จัดพิมพ์ จัดแปลเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดการกองทุนรวม รวมถึง                      

ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารและรายงานถึงผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง 

ดงัต่อไปน้ี 

6.1) แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม เช่น ใบคาํขอเปิดบญัชี คาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขาย คาํสั่ง

สับเปล่ียน คาํขอโอนหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตวัอย่างลายมือช่ือ          

ใบแจง้ยอดการซ้ือขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม Cheque Voucher สาํหรับบญัชีกองทุนรวม 

บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบญัชีจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

6.2) หนงัสือช้ีชวน รายงานประจาํปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม 

หนงัสือบอกกล่าวข่าวสาร จดหมายข่าว และสารสัมพนัธ์ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานท่ี

บริษทัจดัการจดัทาํข้ึนหรือมีหนา้ท่ีจดัทาํข้ึนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด 

7)    ค่าลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพร์ายวนั ท่ีบริษทัจดัการจดัทาํข้ึน หรือมีหนา้ท่ีจดัทาํข้ึนตามท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่าย

จริง เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทาง

หนงัสือพิมพ ์ค่าประกาศปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

8)    ค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการลงประกาศ

หนงัสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้ ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

ประกาศกาํหนด 

9)    ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ค่าธรรมเนียมในการยนืยนัยอดแก่ผูส้อบบญัชี ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีผูส้อบบญัชีเรียกเก็บ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 

ตามคาํสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง 

10)    ค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหน้ีใดๆ  

ของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามผูถื้อหน่วยเพ่ือรับสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน เช่น 

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล เป็นตน้ 

11)   ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชี ค่าตอบแทนผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าใชจ่้ายในการวางทรัพย ์รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ตามท่ีจ่ายจริง ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการชาํระบญัชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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12)   ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือ

เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือไดรั้บ

คาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง 

13)   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงดชันีอ่ืน ๆ สาํหรับอา้งอิงในกองทุน 

14)  ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการกองทุนรวม ตามท่ีจ่ายจริง 

หมายเหตุ : 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายขา้งตน้ (ถา้มี) และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

 

15.3.   ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจคิด

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษทัจดัการจะแจง้รายละเอียดให้ทราบในหนงัสือ 

ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

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

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนในกรณีหากเลิกกองทุนเพราะ

หน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 10.80 บาท ภายในระยะเวลา 8 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังาน 

รับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ไม่มี 

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 13.3. ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม             

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอตัรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 

หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผูโ้อนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวนัท่ียื่นคาํขอโอน         

หน่วยลงทุน หรือข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
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15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

  ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหอ้ยูใ่น 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

 

    15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  ไม่มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

- ไม่มี - 

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

1)    อตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 

2)    อตัราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้จะบวก

ดว้ยภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) 

3)    อตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ือชาํระเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ท่ีอาจเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) เช่น อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการใชบ้ริการบตัรเครดิต บตัรเดบิต หรือบตัรอ่ืนใด เป็นตน้ 

 

15.4.    วธีิการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : 

1)    ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ค่าใชจ่้ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน

รายปี จะคาํนวณโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

คาํนวณในแต่ละวนั และจะชาํระจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน 

2)    ค่าใชจ่้ายตามขอ้15.2.6 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง

ทั้งจาํนวน ยกเวน้ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทาง

หนังสือพิมพ ์ และค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากันทุกวนั 

ตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 

15.5.    การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 .ในส่วนรายละเอียด

ของโครงการจดัการกองทุนรวม โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)   กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปน้ี ก่อน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงักล่าว 
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(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 

 

15.6.   หมายเหต ุ: 

- ไม่มี - 

16. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1.   วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 

 

16.2     เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษทัจดัการจะคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

2. บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1)   คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ ภายในวนัทาํการถดัไป 

(2.2)    คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขาย ภายในวนัทาํการถดัไป 

ทั้งน้ี ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว 

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก)   วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดท่ีไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์โดยจะ

ประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข)   วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให ้

ประกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 
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ทั้ งน้ี หากกรณีกองทุนหลักมีวนัหยุดทําการ  หรือบริษัทจัดการไม่มีข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 

บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการไดรั้บขอ้มูลมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลกัแลว้ 

 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนั 

ทาํการท่ีคาํนวณนั้น  

 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้  

ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้ และจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวไว ้ ณ  

ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน  

เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการจะจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได ้

ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจดาํเนินการดว้ยวธีิการใดๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวได ้เช่น การประกาศทาง

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

บริษทัจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1)    เม่ือบริษทัจดัการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้

ไดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2)    เม่ือมีเหตุท่ีบริษทัจดัการตอ้งเลิกกองทุนรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1)    คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล 

(3.2)    คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล

สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วน

มูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 
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(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4)    คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล

แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์นั้นรวมเขา้

เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด 

 

4. การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพ่ือคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ  

(Spot Rate) ท่ีประกาศโดยแอสเพน็ (Aspen) ณ วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ท่ีเวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริษทั

จดัการจะใชค้่ากลางระหวา่งราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีความ

ประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

ก่อนทุกคร้ัง 

 

16.3    แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษทัจัดการได้เปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไวบ้นเว็บไซต ์             

ของบริษทัจดัการ  รวมทั้งจดัใหมี้ขอ้มูลดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนดว้ย 

 

16.4    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

1.    ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 1 สตางค ์ หรือต่างจากราคา

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะ

จดัทาํและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหมี้สาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(2)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(3)   สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4)   มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

มีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง   

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการคาํนวณ

ราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     56                             



 

2.    ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัรา

ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัท่ีพบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(1)   จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

พบวา่ราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายใน 

วนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมีรายการ 

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(ค) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบริษทัจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัให้มีสาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เพ่ือให้สํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)   แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)   ดาํเนินการโดยวธีิการใดๆ เพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบช่ือกองทุนรวม ท่ีมีการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุน และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานตาม (1) 

(4)   ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จและดาํเนินการให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืน

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา 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 หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด

คร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

(ข)   กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของ

กองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

 

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 

(ก)   กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข)   กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

        หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยูแ่ลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วย 

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด

คร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 

100 บาท บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผูถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการ

นบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการ

จ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก)   

บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     58                             



 

4.    บริษทัจดัการจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการประกาศ

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก

ท่ีไม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผู้เกีย่วข้อง : 

17.1. ช่ือบริษทัจดัการ : 

ช่ือ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

 

        17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน ์: 

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

        17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

        17.4. ช่ือของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ : 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ : 

         

        17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน : 

ช่ือ : 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน : 

ไม่มี 

         

       17.6. ผูส้อบบญัชี : 

ช่ือ : นายเทอดทอง เทพมงักร 

ช่ือ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้

ช่ือ : นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

    ช่ือ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ 

    ช่ือ : นายบรรจง พิชญประสาธน์ 

ช่ือ : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัชี) : 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

        17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

            - ไม่มี - 
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม : 

18.1.   วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :   

 

18.2.   วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก :  

 

18.3.   รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

           วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :  จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 

           วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก :  ไม่เกิน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุน 

           รวม 

 

          บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีเป็นการจดัทาํงบการเงินประจาํงวดการบญัชีของกองทุนรวมท่ีมีการเลิกกองทุน   

            ภายใน 15 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจดัทาํงบการเงินประจาํงวดบญัชี 

            สุดทา้ยของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจจดัทาํงบการเงินประจาํงวดการบญัชีดงักล่าว ณ วนัเลิกกองทุน  

            เพียงคร้ังเดียวได ้โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน  

19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ : 

19.1    การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิด

ตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุน

รวม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

19.2   ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติม

โครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

วนัท่ีไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี 

 

ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของโครงการ บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 

 

ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก

ขอ้จาํกัดในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนอาจดาํเนินการ

ขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดได ้
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19.3    หากการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประเภท

ของโครงการกองทุนรวม หรือการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม บริษทัจดัการจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บมติ

โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้

แลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน 

 

19.4     บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

หรือขอ้กาํหนดอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลซ่ึงมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน เช่น การลดมูลค่าขั้นตํ่า 

ในการขายหน่วยลงทุน การเพ่ิมช่องทางซ้ือขายหน่วยลงทุน การเพ่ิมช่องทางในการชาํระเงิน  การลดเวลาส่งคาํสั่ง

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ การเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยไม่กระทบสถานะการลงทุนของกองทุน

อยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 

(2)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ 

และคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3)   แกไ้ขช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้

ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกาํหนด 

ไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ข้อกาํหนดอืน่ๆ : 

20.1    การเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

หรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพ่ือความเหมาะสม โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี

บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจทัว่ไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการ โดยจะปิด

ประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนดาํเนินการดงักล่าว ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ และลงประกาศ

ในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

20.2    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการตามท่ี

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

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดมี้การปรับเปล่ียน แกไ้ขเพ่ิม/ลด ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สัง่การ ผอ่นผนั

ในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข 

วธีิการจดัตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทุน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด 

ระเบียบปฏิบติัเง่ือนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งน้ี โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย

แลว้ 
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20.3     การกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

บริษทัจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

(1)   กูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนไดเ้ฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน 

(2)   เงินท่ีได้จากการกู้ยืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตอ้งนํามาชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

(3)   จาํนวนเงินกูย้ืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ของกองทุน เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นและสมควรเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหา

ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้ง สาํนกังานอาจผอ่นผนัอตัราดงักล่าวได ้แต่ตอ้ง

ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(4)   คู่สัญญาในการกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนัและไม่เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล

หรือกองทุนรวมนั้นจะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเอง 

(5)   จดัทาํรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่งให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสัญญากูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา 

ซ้ือคืนในการกูย้ืมเงินดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการอาจทาํคาํขอวงเงินสินเช่ือ (credit line) ไวล่้วงหนา้ โดยการ

กูย้มืเงินแต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงินแต่ละสญัญาไม่เกิน 90 วนั 

นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ี

กาํหนดโดยศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั แลว้แต่กรณี หรือใชส้ัญญา

มาตรฐานตามท่ีสาํนกังานยอมรับ และมีอายสุญัญาไม่เกิน 90 วนั 

 

ทั้ งน้ี บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

 

20.4    การดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดของบริษทัจดัการ

บริษทัจดัการจะเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน

หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถ

ดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอให้สํานกังาน

พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย

ดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุน

รวมต่อไป 
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20.5    การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย 

ไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นให้มีจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม

นั้นภายใน 2 เดือนนับแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ 

ตามประกาศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 

20.6   ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วนสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี    

(ก)  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(ข)  กองทุนประกนัสงัคม 

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ 

(ง)  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ 

(จ)  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

(ฉ)  กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

(ช)  กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)  กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)  นิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่อยู่ภายใตบ้ังคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้

นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้ 

(ญ)  บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

 

(2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ งจากบริษทัจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จาํกัดสัดส่วน ทั้ งน้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัจด

ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อีทีเอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ

จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ไดไ้ม่เกินสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานักงาน 

ตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ค)  กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรอ่ืนใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมได ้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ทั้งน้ี ในการผอ่นผนัดงักล่าว สาํนกังานจะพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม

ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     63                             



 

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

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีทีเอฟ 

 

20.7    เอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได/้สญัญาสาํคญั 

สาํเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปน้ีสามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่งเวลาทาํการปกติ ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ ชั้น 9 

อาคารทิสโกท้าวเวอร์ เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

(1) รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

(2) ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

(3) สญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

20.8     การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 

(2)   ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจาํเป็นเพ่ือให้

กองทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการ

ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้นดว้ย อยา่งไร 

ก็ตาม บริษทัจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษทัจดัการได  ้ เวน้แต่เป็นการรับ

ผลประโยชน์ท่ีผูใ้หบ้ริการจดัใหแ้ก่บริษทัจดัการหรือพนกังานของบริษทัจดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 

20.9   ตวัช้ีวดัของกองทุน (benchmark) 

กองทุนน้ีจะใชต้วัช้ีวดัของกองทุนตามกองทุนหลกั ไดแ้ก่ สญัญาฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบันํ้ ามนัดิบคุณภาพดี (WTI Light 

Sweet Crude Oil) ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์นเมก็ซ์ (NYMEX) ซ่ึงจะหมดอายใุนเดือนท่ีใกลท่ี้สุด ยกเวน้ในกรณี

ท่ีสัญญาฟิวเจอร์สของเดือนท่ีใกลท่ี้สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ จะใชส้ัญญาฟิวเจอร์สท่ีจะหมดอายุในเดือน

ถดัไป ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือคาํนวณผลตอบแทนใหอ้ยูใ่นรูปสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน  

  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควรและเหมาะสม 

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนก่อน 

โดยบริษทัจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด โดยจะปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ

ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษทั

จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของ

ตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป และ/หรือ ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลง

ตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน และ/หรือ ในกรณีท่ีกองทุนน้ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุน

หลกัท่ีลงทุน โดยบริษทัจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 

 20.10  ขอ้จาํกดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน  

เน่ืองจากบริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย 

โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มี 

ถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว

และบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีข้ึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซ้ือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับผูล้งทุน 

ท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) ดงันั้น ผูล้งทุน หรือผูรั้บโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลา 

ท่ีจองซ้ือ หรือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือในเวลาท่ีลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) วา่ตนมิใช่ US Person และ

มิไดเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person  

 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ท่ีอาจจะกาํหนดข้ึนในอนาคต

นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ีจะแจง้ประเทศ 

ท่ีเพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 

20.11      ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

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

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

ท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเก่ียวกบั

บญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติ

อเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI 

นั้น นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดและ

หลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 

  

กองทุนรวมและบริษทัจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ตอ้งเขา้ผูกพนัตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล

สญัชาติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพ่ือหา
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ความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํ

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

  

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ 

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรั้บผลกระทบ 

ท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ 

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพยสิ์น

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน

ลงทุนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 

กาํหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA 

(ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั

การทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจทาํให้กองทุนรวม

ไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํให้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดอี้กต่อไป  

   

เพ่ือมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้บริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระ

ผูกพนัภายใตข้้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม 

(ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และผูส้นบัสนุน 

การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บ เป็นตน้) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกบับริษทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของ

รัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความ

เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนัหรือการให้ขอ้มูลตามหัวขอ้ 

ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูล 

ท่ีเคยให้ไวมี้การเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมาย

ดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการ

กาํหนด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็น

และความเหมาะสม โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/

หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   

(1) ไม่รับคาํสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายนั้นได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดั

กบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํให้กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ

ประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

  

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ

เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษทัจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํให้กองทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านั้น  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิ

ไวข้า้งตน้ บริษทัจดัการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่ง

ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งร้องขอต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

 

21. ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง

กฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งดงักล่าว 

หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คาํสั่งนั้น ให้ถือวา่บริษทัจดัการกองทุน

รวมไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้ผูกพนั

ของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 
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การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน

รวมน้ี ไม่วา่ในทอดใดๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและ

ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม  

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากสาํนกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ออยล ์ทริกเกอร์ 8% #6     68                             
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