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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
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โครงการ
กองทุนรวม/กองทุน
บริ ษทั จัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
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หมายถึง
หมายถึง
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หมายถึง
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โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุ งเทพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษทั จัดการ
วันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นที่ บริ ษทั จัดการกําหนดไว้ในรายละเอี ยดโครงการ ซึ่ งเป็ น
วัน ทํา การตามปกติ ข องบริ ษ ัท จัด การ และ/หรื อ วัน ทํา การของกองทุ น หลัก และ/หรื อ
วันทําการของประเทศที่ กองทุนหลักลงทุน และ/หรื อวันทําการของประเทศที่เกี่ ยวข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี ) และ/หรื อเป็ นวันทําการที่ สามารถทําการชําระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรั พย์ และ/หรื อ วันทําการที่ บริ ษทั จัดการไม่ไ ด้รับผลกระทบจากการชําระ
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ/หรื อตามที่บริ ษทั จัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการรับซื้อคืนตามข้อ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนหลัก
หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
คําเสนอซื้อ
หมายถึง คําเสนอซื้ อหลักทรั พย์ของกิ จการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง
หมายถึง แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุ นที่ ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิม่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จดทะเบียน/กิจการ หมายถึง บริ ษทั ที่ มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยนหรื อได้รับการอนุ ญาตให้ทาํ การซื้ อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ท่ี สภาวิชาชี พบัญชี กาํ หนดเกี่ ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวม
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
สมาคม
หมายถึง สมาคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตและจดทะเบี ย นกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิ จหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงาน/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริ ษทั จัดการมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
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ใบแสดงสิ ทธิ
หลักทรัพย์อา้ งอิง

หมายถึง ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (depositary receipt)
หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ งที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดง
สิ ทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทําการ
ที่คาํ นวณได้
ราคาขายหน่ วยลงทุ น
หมายถึ ง มูล ค่าหน่ วยลงทุ นที่ คาํ นวณเป็ นราคาขายของวัน ทําการขายหน่ วยลงทุ น บวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํ นวณเป็ นราคารับซื้ อคืนของวันทําการรับซื้ อคืน หักด้วยค่าธรรมเนี ยม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TISCO Oil Trigger 8% Fund 6
1.3. ชื่อย่อ : TOIL6
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ : ปี เดือน วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณี กาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
1) บริ ษทั จัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทําการใด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ
จะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ งั หมดในวันทําการที่ 5 นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ท้ งั หมดหรื อได้รับผลกระทบ
จากการชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเลื่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติไปจนกว่าบริ ษทั จัดการจะสามารถจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าวได้ท้ งั หมด และได้รับชําระ
เงินค่าขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศครบถ้วนแล้ว
2) บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้ นสุ ดลงหรื อสงวนสิ ทธิ ที่จะเลิกกองทุน โดยไม่ตอ้ งขอมติความเห็ นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากเป็ นกรณี ที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาํ ไปลงทุนในต่างประเทศ
(2) ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
มีความผันผวนอย่างรุ นแรง เกิดภัยพิบตั ิหรื อเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็ นต้น
(3) กรณี อื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้วา่ เป็ นการปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีต่ ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
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2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
2) วงเงินสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ จะเป็ นไปตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายใดๆ จัดสรร
3) หากบริ ษทั จัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้สามารถนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอาํ นาจใดๆ ตลอดจน
สงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ตอ้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
4) บริ ษทั จัดการอาจจะดําเนิ นการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนแล้ว โดยบริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
(2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทาํ ให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ
ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ณ สิ้ นวันที่เสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งการเพิ่มเงินทุนโครงการให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั จัดการ หรื อช่องทางอื่นๆ ตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 150,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาํ หนด
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาํ หนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้นั ตํ่า : ไม่กาํ หนด
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ นั ตํ่า : 100 หน่วย

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6

4

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะปรับลดหรื อยกเว้นมูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ ซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อครั้งถัดไป
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ นั ตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะปิ ดประกาศแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนทุกแห่ ง
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ
การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน่
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมี วตั ถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุ นไทยที่ ตอ้ งการกระจายการลงทุ นไปยังหลักทรั พ ย์
ต่างประเทศ เพื่อได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับ
ความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund
3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
3.4. นโยบายการลงทุน : อื่นๆ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) : ไม่มี
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุนเพื่อการลดความเสี่ ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca Stock Exchange, “NYSE Arca”)
บริ หารและจัดการโดย United States Commodity Funds, LLC กองทุน United States Oil Fund มีวตั ถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพื่อให้อตั ราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของกองทุน) สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคานํ้ามันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซึ่ งวัด
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาฟิ วเจอร์ สที่อา้ งอิงกับนํ้ามันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ที่ซ้ื อขาย
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ในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์ (NYMEX) โดยสัญญาฟิ วเจอร์สดังกล่าวเป็ นสัญญาฟิ วเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด
ยกเว้นในกรณี ที่สัญญาฟิ วเจอร์ สของเดื อนที่ ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ กองทุนหลักจะใช้สัญญาฟิ วเจอร์ ส
ที่จะหมดอายุในเดือนถัดไปเป็ นดัชนีอา้ งอิง (Benchmark Oil Futures Contract) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วย
ลงทุนของกองทุน United States Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน สําหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น อย่า งใดอย่า งหนึ่ งหรื อ หลายอย่า ง ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบ
ในส่ วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือที่ตวั ตราสารหรื อที่ผูอ้ อก
ตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และที่ ผูอ้ อกตราสาร (Unrated Securities) หลักทรั พย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ (Unlisted Securities)
และตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
สําหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งตราสารแห่ งหนี้ และ/หรื อเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของ
ตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสํารองเงิ นไว้สําหรับ
การดําเนิ นงาน รอการลงทุน หรื อรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรื ออาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกันนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในส่ วนของการลงทุนในประเทศ กองทุ นจะไม่ลงทุ นในตราสารที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถื อที่ ตวั ตราสารหรื อที่ ผูอ้ อก
ตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และที่ผูอ้ อกตราสาร (Unrated Securities) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ
ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซ่ ึ งตราสารที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรื อที่ผอู ้ อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณี ที่ตราสารนั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือที่ ตวั ตราสารหรื อที่ ผูอ้ อกตราสารในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) เช่น การลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์ ส และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ด และ/หรื อสัญญาสวอปที่อา้ งอิงกับ
ราคานํ้ามันดิ บ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อทําให้กองทุนหลักสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ใกล้เคี ยงกับดัชนี อา้ งอิง ทั้งนี้
กองทุนหลักไม่มีนโยบายหรื อแนวโน้มที่จะทําการ Leverage
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และกองทุนเปิ ด ทิ สโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
โดยปกติ จะไม่ใช้เครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุ นอาจใช้
เครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศโดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ จึ งอาจมี
ความเสี่ ยงสู งจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นจากการที่ กองทุ นนําเงิ นบาทไปซื้ อขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นหลักในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์กเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ระหว่างเงิ นบาทและสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาที่ กองทุนไปลงทุน และทําให้ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้รับกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้รับเงิ นคืนตํ่ากว่าเงิ นลงทุ นเริ่ มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เช่น กรณี ที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่ วนที่ มากกว่ากรณี ที่ค่าเงิ นสกุล
ดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก ามี แ นวโน้มแข็ง ค่ า อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ทั จัดการอาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้า
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่ วนที่นอ้ ย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณี ที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่ งการทําธุรกรรม
ป้ องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุนโดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผูล้ งทุ นทราบล่วงหน้าเกี่ ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ โดยปิ ดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนดําเนิ นการดังกล่าว
ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ในภาวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนําไปลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรื อ
การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเหตุการณ์ไม่ปกติ
ต่างๆ และ/หรื อกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบี ยบเกี่ยวกับวงเงินหรื อการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อวงเงินลงทุน
ในต่างประเทศเต็มเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อในช่วงที่บริ ษทั จัดการนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศอื่นใดในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสม
และ/หรื อในช่วงที่บริ ษทั จัดการมีการย้ายการลงทุนไปยังตลาดหลักทรัพย์อื่น เป็ นต้น บริ ษทั จัดการอาจไม่สามารถลงทุน
ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่ วนการลงทุน
ที่กาํ หนดไว้ในโครงการให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ทั้งนี้ การดํารงอัตราส่ วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะไม่นาํ มาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาประมาณ
30 วันก่ อนวัน เลิ กโครงการ และ/หรื อ ในช่ วงเวลาที่ ผูล้ งทุ น ทํา การสั่งซื้ อหรื อขายคื น หรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น
เป็ นจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund นั้นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป โดยอาจสื บเนื่ องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และ/หรื อ มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลัก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนี ยม การลงทุน
หรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้น และ/
หรื อผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ และ/หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว
ได้อีกต่อไป และ/หรื อไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้อีกต่อไป และ/หรื อ กองทุนดังกล่าวมีการกระทํา
ผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ หรื อราคาปิ ดของกองทุนดังกล่าวมีความผันผวนจาก
ราคาซื้ อขายระหว่างวันอย่างมีนยั สําคัญ และ/หรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ ส่งผลกระทบหรื อความเสี ยหายต่อกองทุน
เป็ นต้น บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
ใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ ซึ่ งการดําเนิ นการดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
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และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรื อบริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
โดยถื อว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นแล้ว โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นเป็ นสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงการซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund
เป็ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ข องประเทศอื่ น นอกเหนื อ จากตลาดหลักทรั พย์นิวยอร์ กในภายหลังได้ โดยถื อ ว่า ได้รั บความ
เห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะรายงานให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และปิ ดประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ลักษณะสําคัญของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลัก) มีดงั นี้
ชื่อ
ประเภท
ดัชนีอา้ งอิง

วัตถุประสงค์การลงทุน

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย
รหัสหลักทรัพย์
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย
มูลค่าขั้นตํ่าของหน่วยซื้อขาย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประมาณ
บริ ษทั จัดการ (General Partner)
ผูด้ ูแลงานด้านปฏิบตั ิการ (Administrator)
ผูจ้ ดั จําหน่าย (Distributor)
แหล่งข้อมูล

United States Oil Fund
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
สัญญาฟิ วเจอร์ สที่ อา้ งอิงกับนํ้ามันดิ บคุณภาพดี (WTI Light Sweet
Crude Oil) ที่ ซื้ อขายในตลาดหลั ก ทรั พย์ ไ นเม็ ก ซ์ ( NYMEX)
โดยสั ญ ญาฟิ วเจอร์ ส ดัง กล่ า วเป็ นสั ญ ญาฟิ วเจอร์ ส ที่ จ ะหมดอายุ
ในเดื อนที่ ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณี ท่ี สัญญาฟิ วเจอร์ สของเดือนที่ใกล้
ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ กองทุนหลักจะใช้สัญญาฟิ วเจอร์ ส
ที่จะหมดอายุในเดือนถัดไปเป็ นดัชนี อา้ งอิง (Benchmark Oil Futures
Contract)
เพื่ อ ให้ อ ัต ราการเปลี่ ย นแปลงรายวัน ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทุ น (ก่ อนหักค่ าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายทั้งหมดของกองทุ น )
สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคานํ้ามันดิบคุณภาพ
ดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซึ่ งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
อ้างอิง
10 เมษายน 2549
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (NYSE Arca Stock Exchange, “NYSE
Arca”)
USO
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (USD)
1 หน่วย
ไม่จ่ายเงินปั นผล
0.76% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
United States Commodity Funds, LLC
Brown Brothers Harriman & Co.
ALPS Distributors, Inc.
www.unitedstatescommodityfunds.com

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
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เนื่องจากกองทุน United States Oil Fund จะลงทุนในสัญญาฟิ วเจอร์สที่อา้ งอิงกับนํ้ามันดิบคุณภาพดี (Light Sweet Crude
Oil) ที่ ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์ (NYMEX) เป็ นหลัก และส่ วนที่เหลือจะลงทุนในเงิ นสด ตราสารที่เที ยบเท่า
เงิ นสด และตราสารหนี้ ภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ มีอายุคงเหลือของตราสารไม่เกิ น 2 ปี ดังนั้น กองทุนหลัก
จึงไม่มีแนวโน้มที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ที่ตวั ตราสารหรื อที่ผอู ้ อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผอู ้ อกตราสาร (Unrated Securities)
หมายเหตุ : ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่ งบริ ษทั จัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
หน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจนับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง รวมในอัตราส่วนของการลงทุนในต่างประเทศด้วยได้
3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษทั จัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างตามที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
หรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรื อสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผอู ้ อกหรื อ
คู่สญ
ั ญาเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อ
ผูค้ ้ าํ ประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผูอ้ อก ซึ่ งกําหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และ
เป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่ งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ดังต่อไปนี้
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(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร ต้องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรื อ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน อยูใ่ นอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรื อ Moody’s หรื อ Fitch หรื อ
สถาบันอื่นที่สาํ นักงานกําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี้ทวั่ ไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น หุ ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นกู้
ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่ มีรูปแบบทํานองเดี ยวกับตราสารภาครัฐไทย
ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิ จตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าว
ต้องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่ งหมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อหุ ้นกูท้ ี่ไม่รวมถึง
หุ ้นกู้แปลงสภาพและหุ ้นกู้อนุ พนั ธ์ ที่ สํานักงานอนุ ญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่ว ไปหรื อ
ในลักษณะจํากัด หรื อที่ออกภายใต้ขอ้ ผูกพันที่กาํ หนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อ
ที่ นิติบุคคลที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นผูอ้ อก หรื อที่ เป็ นหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ซ่ ึ งผูอ้ อก
หลักทรั พย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่น้ นั ทั้งหมดต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยได้รับชําระราคาเต็ม
มูลค่าที่ เสนอขายจากผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ตราสารที่ เปลี่ ยนมื อได้ตอ้ งมี ลกั ษณะตามเงื่ อนไขท้าย
ข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นพันธบัตร
หรื อหุน้ กูท้ ี่ไม่ใช่หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น หุ ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นกู้ ที่ เสนอขาย
ในต่างประเทศโดยมี ผูอ้ อกเป็ นนิ ติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ ้นกู้ดังกล่าว
ไม่รวมถึงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้ หรื อ
ของกองทุนรวมอื่นที่ มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงิ นฝาก ตราสารแห่ งหนี้ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่สาํ นักงานกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้น
(2.7) ธุ รกรรมการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็ นตราสารแห่ งหนี้ ตาม (1.1) (1.2) (1.3)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรื อ (2.6) ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ ต ราสารแห่ ง หนี้ ตามข้อ 3.12.1.1 เป็ นตั๋ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น ที่ มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทน
ผลตอบแทนนั้นต้องอยูใ่ นรู ปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อคํ้าประกันของบุคคลที่กาํ หนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป
รับอาวัล ทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีขอ้ กําหนดลบล้างหรื อจํากัดความรับผิดของผูส้ ลัก
หลัง หรื อ คํ้าประกันเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นตราสารที่ข้ ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยกําหนด หรื อมีผแู ้ สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไป
ว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้ อและรับซื้ อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote)
ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) เว้นแต่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้น
ต้อ งมี อ ัน ดับ ความน่ า เชื่ อถื อ ของตราสารอยู่ใ นอันดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (investment
grade) เท่านั้น
(ข) ในกรณี ที่ผูอ้ อกตราสารเป็ นนิ ติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนื อจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก
หากตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ น
อันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริ ษทั จัดการไม่ต่าํ กว่า
3 รายเป็ นผูซ้ ้ือตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.3 สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ที่ มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
(hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.12.1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.12.1.1 ถึงข้อ 3.12.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริ ษทั จัดการอาจลงทุ นในทรั พย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุ นได้เที ยบเท่ ากับ ประเภททรั พย์สินในประเทศ
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อประเทศที่มีตลาด
หลักทรัพย์เป็ นสมาชิกของ WFE
(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ทาํ ให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน
และไม่ทาํ ให้กองทุนขาดทุนเป็ นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
(3) บริ ษทั จัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้
(4) มีขอ้ มูลด้านราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็ นราคาที่น่าเชื่อถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการ
อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
(5) มีการคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน (investor protection) ที่ถือได้วา่ เทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะคล้ายกันในประเทศไทย
(6) มีลกั ษณะอื่นใดที่สาํ นักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษทั จัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรื อ
มีประกาศแก้ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.12.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงื่อนไขหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
จะลงทุนหรื อมีไว้ได้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลัก ทรั พย์และตลาดซื้ อขายหลักทรั พย์ที่ เป็ นสมาชิ กสามัญ ของ International Organizations
of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้ อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
2) ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับ
ทรั พย์สินที่ กองทุ นอาจลงทุ นหรื อมี ไว้ได้ เว้นแต่เป็ นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่างประเทศที่ มี
นโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง
3) ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนหรื อมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail fund)
หน่ วยลงทุ น ที่ จะลงทุ น หรื อ มี ไว้ไ ด้ ต้องเป็ นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ างประเทศที่ จัด ตั้งขึ้ น
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเช่นกัน
4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
3.12.2.2 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรื อตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขาย
ในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
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(1) หุน้ ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อที่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหุน้ ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(2) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่เป็ นกองทุน
รวมตราสารแห่ งทุน หรื อที่เป็ นกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่ งทุน เช่น กองทุน
รวมผสม เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.12.2.1
3.12.2.3 ตราสารแห่ งหนี้ ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรื อตราสารที่ ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขาย
ในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรื อตราสารแห่ งหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรื อหน่ วยงานของรั ฐบาล
ต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศเป็ นผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(1.2) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(2) ตราสารแห่ งหนี้ ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารแห่ งหนี้ ที่ออกโดยนิ ติบุคคลต่างประเทศ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย
(3) ตราสารแห่ งหนี้ อื่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตราสาร
แห่ งหนี้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่ งหนี้ หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ สํานักงานกําหนดหรื อให้ความเห็ นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิ น เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.12.2.1
3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
3.12.2.5 สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
(hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ นอกจากคู่สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ที่กระทําในศูนย์สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั จัดการอาจเข้าเป็ นคู่สัญญาที่กระทํานอกศูนย์สัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าได้ (OTC) หากคู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) สถาบันการเงินหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสํานักงาน
(2) นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทํานอกศูนย์ซ้ื อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิ กสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) หรื อหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
(3) สถาบันการเงิ นต่างประเทศที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(4) นิติบุคคลอื่นที่สาํ นักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม
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3.12.2.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.12.2.1 ถึงข้อ 3.12.2.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
3.13 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.13.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริ ษทั จัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณี ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนการลงทุน บริ ษทั
จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
3.13.1.1 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่จาํ กัด
อัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น 2 อันดับแรก หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็ นตราสารดังกล่าว
ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่ น เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.2 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนื อจาก ข้อ 3.13.1.1 (2) หรื อสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ น
เมื่อคํานวณเฉพาะผูอ้ อกหรื อผูเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่ วนตามวรรคหนึ่ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่ งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผูอ้ อกหรื อ
ผูเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้
ลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่ น เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.3 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรั พย์สินที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้ นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรื อบริ ษทั เงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(3) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ที่คู่สัญญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
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การคํานวณอัต ราส่ วนตามวรรคหนึ่ ง ให้นับมูล ค่าของทรั พย์สินที่ กองทุ นลงทุ น หรื อ มี ไว้ดังต่ อไปนี้
ซึ่ งธนาคารหรื อบริ ษทั เงินทุนรายเดียวกันเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน
หรื อคู่สญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1)
ในกรณี ที่กองทุนมีเงินฝากในนิ ติบุคคลตามวรรคหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนิ นงานของกองทุน
มิให้นบั มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.13.1.4 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่ งหนี้ ในประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(2) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ที่คู่สัญญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็ นตราสารแห่ งหนี้
ตามข้อ 3.12.1.1 (2.6)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบั ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตาม ข้อ 3.13.1.5 (1)
ที่บุคคลรายเดียวกันเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุน
ได้ลงทุนหรื อมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย
3.13.1.5 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณี ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3
และ ข้อ 3.13.1.4 เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ซึงทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นเมื่อคํานวณเฉพาะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับ
อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุน
(2) การลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.1.6 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นของกลุ่มกิจการ
นั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
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(2) อัตราที่คาํ นวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับ
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุ นนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้ วดั ดังกล่าวต้องเป็ นดัชนี หรื อ
เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ท่ี มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น
3.13.1.7 การลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินที่บริ ษทั ในกลุ่มกิจการใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ในการคํานวณตัวชี้วดั (benchmark) ของกองทุน
นั้น บริ ษทั จัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินนั้น โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นเมื่อคํานวณเฉพาะผูอ้ อก
ผูส้ ่งั จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วดั และร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่ วนที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3
ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 แล้วแต่กรณี ก็ได้
3.13.1.8 ในกรณี ของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิ น
หรื อ ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิ น ที่ บุ ค คลดัง ต่อ ไปนี้ เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่ง จ่ า ย หรื อคู่ สัญ ญา เป็ นจํา นวนที่ มี มู ล ค่ า รวม
โดยเฉลี่ยไม่เกิ นร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบ
อายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
(2) ธนาคารพาณิ ชย์
(3) บริ ษทั เงินทุน
(4) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํานวณอัตราส่ วนการลงทุ นตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้นับมูลค่าของทรั พย์สินต่อไปนี้ รวมในอัตราส่ วน
ดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กองทุนรวม
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นาํ มาใช้บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ในกรณี ที่ เ งิ น ฝากหรื อตราสารแห่ ง หนี้ ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยเงิ น ฝากที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในหรื อมี ไ ว้
เกินอัตราส่วนที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จัดการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม
โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชี
นั้น ทั้งนี้ ให้คาํ นวณอัตราส่ วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วนั แรกของรอบปี
บัญชีน้ นั จนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
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เมื่อบริ ษทั จัดการได้ปฏิบตั ิตามวรรคสี่ แล้ว ให้บริ ษทั จัดการรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมเพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการต้องดําเนินการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สาํ นักงานทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับรายงานจากบริ ษทั ด้วยหากบริ ษทั จัดการไม่สามารถปฏิ บตั ิตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั่งให้
บริ ษทั เลิกกองทุนรวมนั้น
3.13.1.9 ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอันเนื่ องมาจากปั ญหาความ
ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปี บัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจขอผ่อนผัน
ต่อสํานักงานเพื่อไม่ตอ้ งนําการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สาํ หรับรอบปี
บัญชีน้ นั
3.13.1.10 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่ วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม
ที่บริ ษทั จัดการอื่นเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของแต่ละ
กองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษทั
จัดการอื่นเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวม
ที่บริ ษทั จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
3.13.1.11 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง (hedging)
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
3.13.1.12 บริ ษทั จัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการ
คํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรั พย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึ งวันที่ คาํ นวณมูลค่าธุ รกรรม
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่ วนที่กาํ หนด
ในวรรคหนึ่งหากต่อมาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์น้ นั มีมูลค่าเกินอัตราส่ วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการ
ทําธุรกรรมเพิ่มเติมบริ ษทั จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ ึงธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
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ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่ วนการลงทุนที่ กาํ หนด
พร้อมสาเหตุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที่ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์น้ นั มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าว
ไว้ที่บริ ษทั จัดการเพื่อให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.1.13 ให้บริ ษทั จัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย หรื อธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ของใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ให้นบั มูลค่าของหลักทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว รวมในอัตราส่ วนสําหรับหลักทรัพย์อา้ งอิ งดังกล่าวที่ กาํ หนดใน
โครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์อา้ งอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยรวม
ในอัตราส่ วนที่ คาํ นวณตามผูอ้ อกทรั พย์สินหรื อคู่สัญญาที่ กาํ หนด ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3
ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อา้ งอิ งที่ นํามาคํานวณรวมในอัตราส่ วนตามวรรคหนึ่ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่า
ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณี ของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะคํานวณอัตราส่ วนการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ ง
การให้ยืมหลักทรัพย์ โดยให้นบั มูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่ วนสําหรับหลักทรัพย์ที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) โดยถือเสมือนหนึ่ งว่ากองทุนยังคงมี
ไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์น้ นั อยู่ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจไม่นบั รวมในอัตราส่ วนที่คาํ นวณตามคู่สัญญาที่กาํ หนด
ตาม ข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ก็ได้
3.13.1.14 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอัตราส่ วนการลงทุนตาม
ข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5(1) ให้นบั มูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งมีหน้าที่ตอ้ ง
ชําระตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่ วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เว้นแต่กรณี ที่
กองทุนได้ลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งสัญญานั้นในศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั จัดการไม่ตอ้ งคํานวณ
มูลค่าและอัตราส่วนตามที่กาํ หนดในข้อดังกล่าว
3.13.1.15 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.14 แล้ว ให้บริ ษทั จัดการคํานวณอัตราส่ วนที่ผูอ้ อกสิ นค้าของสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า หรื อผูท้ ี่ตอ้ งชําระหนี้ ตามข้อผูกพันของสิ นค้า (limit of underlying issuer or third party)
โดยให้คาํ นวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสิ นค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่การเข้าเป็ นคู่สัญญา
ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผูอ้ อก
สิ นค้าหรื อผูท้ ี่ตอ้ งชําระหนี้ ตามข้อผูกพันของสิ นค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้บริ ษทั จัดการใช้
มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชัน
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3.13.1.16 ในการคํานวณอัตราส่ วนตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้บริ ษทั จัดการ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.1.17 ด้วย
(1) ในกรณี ที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน บริ ษทั จัดการจะคํานวณ
อัตราส่ วนที่ผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่ วนผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่า 1 รายเป็ นผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน บริ ษทั
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผรู ้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.1.17 การคํานวณอัตราส่ วนที่ผรู ้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกันตามข้อ 3.13.1.16 จะทําได้ต่อเมื่อ
บุคคลดังกล่าวได้ทาํ การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี้ยโดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรื อจํากัดความรับผิดของผูส้ ลักหลัง หรื อคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.18 ในกรณี ที่ตราสารแห่ งหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ ได้มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิ น
อัตราส่วนที่กาํ หนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี้น้ นั มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุของการ
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
3.13.1.19 ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่ วน
ที่กาํ หนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่ วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่น บริ ษทั
จัดการจะยังคงมี ไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ให้บริ ษทั จัดการจัดทํารายงานโดยระบุ ชื่อ จํานวน
อัตราส่ วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่ วนการ
ลงทุนที่ กาํ หนดพร้อมสาเหตุ และส่ งรายงานดังกล่าวให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่ วนที่กาํ หนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าว
ไว้ที่บริ ษทั จัดการเพื่อให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.1.20 ในกรณี ที่การรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้กองทุนรวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่บริ ษทั ใดเป็ นผูอ้ อก เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่ บริ ษทั จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการตามประกาศที่
สน.24/2552 เรื่ อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศที่กาํ หนดให้บริ ษทั จัดการสามารถรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสี ยงในหุน้ จํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณี ที่เป็ นหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นผลให้กองทุนได้มา
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นั้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อ บริ ษทั จัดการต้องดําเนิ นการ
เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื้ อโดยการลดสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อลดการมีอาํ นาจควบคุม
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หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การ
ลดสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่
แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
3.13.1.21 ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่ วน
ที่ ก ํา หนดในข้า งต้น หากต่ อ มามี มู ล ค่า เกิ นอัต ราส่ ว นดังกล่ า วโดยไม่ เ ข้า ลัก ษณะตาม ข้อ 3.13.1.8
ข้อ 3.13.1.12 ข้อ 3.13.1.18 ข้อ 3.13.1.19 และข้อ 3.13.1.20 และการเกินอัตราส่ วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการ
ลงทุนหรื อได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริ ษทั จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริ ษทั จัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่ วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินตามวรรค
หนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่ วนการลงทุนที่กาํ หนดพร้อมสาเหตุ และส่ งรายงานดังกล่าว
ให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิ น
อัตราส่ วนที่ กาํ หนด พร้ อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั จัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได้
3.13.1.22 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นาํ มาบังคับใช้ในกรณี ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22 เรื่ อง “การเลิกกองทุนรวม”
ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
สรุ ปอัตราส่วนการลงทุน :
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. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :
บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
3.13.2.1 บริ ษัท จัด การจะลงทุ น ในหรื อมี ไ ว้ซ่ ึ งหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ (กองทุ น หลัก )
ตามข้อ 3.12.2.1 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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3.13.2.2 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 (1) ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ น 2 อันดับแรก หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม โดยไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่ น เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน
3.13.2.3 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนื อจากข้อ 3.13.2.2 ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็ น
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นเมื่อคํานวณเฉพาะผูอ้ อกหรื อ
ผูเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ ให้นบั รวมกับอัตราส่ วน
การลงทุนในประเทศด้วย
การคํานวณอัตราส่ วนตามวรรคหนึ่ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่ งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผูอ้ อกหรื อ
ผูเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้
ลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่ น เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.2.4 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ดงั ต่อไปนี้ รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็ นผูอ้ อก
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นสาขาของสถาบัน
การเงินต่างประเทศรายนั้นเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา
ในกรณี ที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพิ่มการดําเนิ นงานของกองทุน
มิให้นบั มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
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3.13.2.5 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพือ่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นบั รวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่ งทุนต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่ อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
(2) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
(3) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ที่คู่สัญญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
3.13.2.6 ในกรณี ของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงิ นฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิ น
หรื อ ตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น ที่ บุ ค คลดัง ต่อ ไปนี้ เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่ัง จ่ า ย หรื อคู่ สัญ ญา เป็ นจํา นวนที่ มี มู ล ค่ า รวม
โดยเฉลี่ยไม่เกิ นร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบ
อายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
(2) ธนาคารพาณิ ชย์
(3) บริ ษทั เงินทุน
(4) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํานวณอัตราส่ วนการลงทุ นตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้นับมูลค่าของทรั พย์สินต่อไปนี้ รวมในอัตราส่ วน
ดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กองทุนรวม
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นาํ มาใช้บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ในกรณี ที่ เ งิ น ฝากหรื อ ตราสารแห่ ง หนี้ ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยเงิ น ฝากที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้เ กิ น
อัตราส่ วนที่ กาํ หนดตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จัดการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม
โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชี
นั้น ทั้งนี้ ให้คาํ นวณอัตราส่ วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วนั แรกของรอบปี
บัญชีน้ นั จนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
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เมื่อบริ ษทั จัดการได้ปฏิบตั ิตามวรรคสี่ แล้ว ให้บริ ษทั จัดการรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมเพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการต้องดําเนินการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สาํ นักงานทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับรายงานจากบริ ษทั ด้วยหากบริ ษทั จัดการไม่สามารถปฏิ บตั ิตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั่งให้
บริ ษทั เลิกกองทุนรวมนั้น
3.13.2.7 ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอันเนื่ องมาจากปั ญหาความ
ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปี บัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจขอผ่อนผัน
ต่อสํานักงานเพื่อไม่ตอ้ งนําการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.6 ได้สาํ หรับรอบปี
บัญชีน้ นั
3.13.2.8 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีคู่สัญญาเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยไม่
จํากัดอัตราส่วนของคู่สญ
ั ญา
3.13.2.9 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง (hedging)
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
3.13.2.10

ให้บริ ษทั จัดการคํานวณอัตราส่ วนที่ ผูอ้ อกสิ นค้าของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อผูท้ ี่ ตอ้ งชําระหนี้
ตามข้อผูกพันของสิ นค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คาํ นวณอัตราส่ วนเสมือนกองทุน
ลงทุนในสิ นค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่การเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นผลหรื ออาจ
เป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผูอ้ อกสิ นค้าหรื อผูท้ ี่ตอ้ งชําระหนี้ ตามข้อผูกพัน
ของสิ นค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ในการ
คํานวณ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้บริ ษทั จัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชัน

3.13.2.11 บริ ษทั จัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ัง่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อคู่สัญญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นของกลุ่ม
กิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้นบั รวมกับอัตราส่ วน
การลงทุนในประเทศด้วย
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คาํ นวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับ
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้ วดั ดังกล่าวต้องเป็ นดัชนี หรื อเป็ น
องค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น
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3.13.2.12 การลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินที่ บริ ษทั ในกลุ่มกิ จการใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย หรื อคู่สัญญา เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ในการคํานวณตัวชี้วดั (benchmark) ของ
กองทุนนั้น บริ ษทั จัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินนั้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ นเมื่อคํานวณเฉพาะ ผูอ้ อก
ผูส้ งั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนั้นไม่เกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วดั และร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และ
ข้อ 3.13.2.5 แล้วแต่กรณี ก็ได้
3.13.2.13 บริ ษทั จัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการ
คํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรั พย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึ งวันที่ คาํ นวณมูลค่าธุ รกรรม
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่ วนที่กาํ หนด
ในวรรคหนึ่งหากต่อมาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์น้ นั มีมูลค่าเกินอัตราส่ วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการ
ทําธุรกรรมเพิ่มเติมบริ ษทั จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ ึงธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่ วนการลงทุนที่ กาํ หนด
พร้อมสาเหตุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที่ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์น้ นั มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาํ หนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าว
ไว้ที่บริ ษทั จัดการเพื่อให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.14 ในการคํานวณอัตราส่ วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 ให้บริ ษทั จัดการปฏิ บตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.2.15 ด้วย
(1) ในกรณี ที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน บริ ษทั จัดการจะคํานวณ
อัตราส่ วนที่ผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อผูท้ ี่เป็ นคู่สัญญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่ วนผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน บริ ษทั
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผรู ้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.2.15 การคํานวณอัตราส่ วนที่ผรู ้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกันตามข้อ 3.13.2.14 จะทําได้ต่อเมื่อ
บุคคลดังกล่าวได้ทาํ การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี้ยโดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรื อจํากัดความรับผิดของผูส้ ลักหลัง หรื อคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
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3.13.2.16 ในกรณี ที่ตราสารแห่ งทุ น หรื อตราสารแห่ งหนี้ ในขณะที่ ลงทุ นหรื อในขณะที่ ได้มาเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนมีมูลค่าไม่เกิ นอัตราส่ วนที่ กาํ หนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่ งทุน หรื อตราสารแห่ งหนี้ น้ นั
มีมูลค่าเกิ นอัตราส่ วนดังกล่าวโดยเหตุดงั ต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการดําเนิ นการแก้ไขอัตราส่ วนให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
และสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน
(1) ตราสารแห่ งทุ น นั้นในเวลาต่อ มาเป็ นตราสารแห่ ง ทุ นของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนที่ อยู่ร ะหว่า งแก้ไ ข
การดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ตราสารแห่งหนี้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
3.13.2.17 ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่ วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่น บริ ษทั
จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้บริ ษทั จัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่ วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิ นอัตราส่ วนการลงทุนที่กาํ หนดพร้อมสาเหตุ และส่ งรายงานดังกล่าวให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วน
ที่กาํ หนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั จัดการเพื่อให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.18 ในกรณี ที่การรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้กองทุนรวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่บริ ษทั ใดเป็ นผูอ้ อก เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่ บริ ษทั จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการตามประกาศที่
สน.24/2552 เรื่ อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศที่กาํ หนดให้บริ ษทั จัดการสามารถรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสี ยงในหุน้ จํานวนที่เกินอัตราส่ วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณี ที่เป็ นหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นผลให้กองทุนได้มา
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นั้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อ บริ ษทั จัดการต้องดําเนิ นการ
เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื้ อโดยการลดสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อลดการมีอาํ นาจควบคุม
หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้ อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การ
ลดสัดส่ วนการถือหุ ้นดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการลดสัดส่ วนตามสัดส่ วนของหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
ที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
3.13.2.19 ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่ วน
ที่ ก ํา หนดในข้า งต้น หากต่ อ มามี มู ล ค่ า เกิ น อัต ราส่ ว นดัง กล่ า วโดยไม่ เ ข้า ลัก ษณะตามข้อ 3.13.2.6
ข้อ 3.13.2.13 ข้อ 3.13.2.16 ข้อ 3.13.2.17 และข้อ 3.13.2.18 และการเกินอัตราส่ วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการ
ลงทุนหรื อได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริ ษทั จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
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ให้บริ ษทั จัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่ วนการลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ ง
และวันที่ ทรั พย์สินนั้นมี มูลค่าเกิ นอัตราส่ วนที่ กาํ หนดพร้ อมสาเหตุ และส่ งรายงานดังกล่าวให้ผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่ วน
ที่กาํ หนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั จัดการเพื่อให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
3.13.2.20 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นาํ มาบังคับใช้ในกรณี ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22 เรื่ อง “การเลิกกองทุนรวม”
ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน): ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- บริ ษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
- ไปรษณี ย ์
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ผูล้ งทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและวิธีการในการจองซื้ อหน่วยลงทุน
ตามวัน และเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ ชี้ ชวนส่ ว นสรุ ป ข้อ มู ล สํ า คัญ โดยผู ้ล งทุ น ที่ ส นใจจะจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของ
“กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6” สามารถขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุน
หรื อใบคําสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชี กองทุ นได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อ
รับซื้อคืน หรื อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ
5.2.1 บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซื้ อแต่ละรายจะต้องจองซื้ อหน่วยลงทุนไม่ต่าํ กว่า 5,000 บาท ในราคาจองซื้ อหน่วยละ 10 บาท
บวกค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(สําหรับการสั่งซื้ อครั้งแรก) คําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้ อหน่ วยลงทุ น
ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริ ษทั จัดการกําหนด เช่น สําเนาบัตรประชาชน
(สําหรับบุคคลธรรมดา) หรื อหนังสื อรับรองและหนังสื อมอบอํานาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่ อผูม้ ีอาํ นาจ
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ลงนาม (สําหรับนิ ติบุคคล) เป็ นต้น พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปที่บริ ษทั จัดการหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการจองซื้ อหน่วย
ลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการ
(2) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซื้ อสามารถชําระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคื น
โดยชําระเป็ นเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรื อโดยการนําเงินเข้า
บัญชีธนาคารที่บริ ษทั จัดการกําหนด หรื อคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับสํานักงานที่รับการจองซื้อภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณี ที่บริ ษทั
จัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรื อบริ ษทั ที่ผสู ้ งั่ ซื้อใช้บตั รเครดิต (ถ้ามี) หรื อบัตรเดบิต
(ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สงั่ ซื้อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ
ที่จะอยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการในการปฏิเสธการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการ
จะเปิ ดให้บริ การรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริ ษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการ
อย่างไรก็ตามวิธีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะเป็ นไปเงื่อนไข
และวิธีการให้บริ การของบริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน โดยเงื่อนไขและวิธีการใน
การให้บริ การจะเป็ นไปตามที่ผใู ้ ห้บริ การรายนั้นกําหนดขึ้น โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
ก.ล.ต.
ทั้งนี้ เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามบัญชีจองซื้ อซึ่ งระบุ
ไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าจองซื้ อหน่วย
ลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วโดยจะปิ ดประกาศที่ สํานักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการ
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การจองซื้ อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนได้เรี ยกเก็บ
เงินตามเช็ค หรื อดราฟต์ หรื อบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรื อบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรื อการนําเงิน
เข้าบัญชีธนาคารที่บริ ษทั จัดการกําหนด หรื อคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนด้วยเงิ น หรื อด้วยวิธีการอื่นใดที่ บริ ษทั
จัดการยอมรับ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริ ษทั
จัดการ เพื่อซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริ ษทั จัดการอาจดําเนิ นการให้มีการหักกลบลบหนี้ กนั ได้ ทั้งนี้
ขอสงวนสิ ทธิข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
ผูจ้ องซื้ อที่ ได้ทาํ การจองซื้ อหน่ วยลงทุนและชําระเงิ นค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้ อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริ ษทั จัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ บริ ษทั
จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคื นจะต้องนําเงิ นค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนที่ ได้รับจากผูจ้ องซื้ อ
เข้าบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริ ษทั จัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนี้
- ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก แก้ไข หรื อเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชี
ดังกล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้ อหน่วยลงทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั จัดการจะออกเอกสารสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนตามที่ ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่ วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนตามที่ จองซื้ อและได้ชาํ ระเงิ นค่าจองซื้ อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่
ระบุไว้ในคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่ได้รับชําระเป็ นเกณฑ์
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บริ ษทั จัดการอาจให้มีการจองซื้ อหน่ วยลงทุ นเกิ นกว่าจํานวนเงิ นทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ น
ร้อยละ 15 ของจํานวนจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักการ “จองซื้อก่อน
ได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคําสัง่ จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณี ที่จองซื้ อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้ อ โดยจํานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคูณของ
ร้อยหน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน บริ ษทั จัดการของสงวนสิ ทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วนหรื อทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(4) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะคืนเงิ นค่าจองซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนในกรณี ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่
กําหนดดังต่อไปนี้
(4.1) เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรื อมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะยุติการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้ นสุ ดลง และบริ ษทั
จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน หากบริ ษทั
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของ
บริ ษทั จัดการเอง บริ ษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริ ษทั จัดการชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วนให้ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุนด้วย
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ ง จะใช้ราคาตามมูลค่า
ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
(4.2) ในกรณี ที่ ก ารจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ได้รั บ การจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่า ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น
นอกเหนือจากกรณี ตาม 4.1 บริ ษทั จัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อ
หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนของ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สําหรับดอกเบี้ยและ/หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับ
จากการจองซื้ อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะนํารวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนในการคืน
เงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้ อ
หน่วยลงทุนและส่ งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน หรื อนําเงินเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูจ้ องซื้ อหน่วย
ลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีที่ระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อดําเนิ นการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6

29

(5) การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะยกเลิ กการจัดตั้งกองทุนรวมที่ อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุ น
ครั้งแรก บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะยุติการขายหน่ วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุ น
ครั้งแรกได้
บริ ษทั จัดการจะรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่ ยุติการขายหน่ วยลงทุ นนั้น และให้การอนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งกองทุนรวมสิ้ นสุ ดลงในวันที่ แจ้งให้
สํานักงานทราบ
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ผซู ้ ้ื อหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนของเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การ
อนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมสิ้ นสุ ดลง และหากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงิ นและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องจากความผิดของบริ ษทั จัดการเอง บริ ษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่ ต่ าํ กว่าร้ อ ยละ 7.5 ต่ อปี นับแต่ วนั ที่ ครบกํา หนดเวลานั้นจนถึ ง วันที่ ช ํา ระเงิ น ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
จนครบถ้วน
ในการคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้ อ
หน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนตาม
เลขที่บญั ชีที่ระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
5.2.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน :
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คื น หรื อ บริ ษ ัท จัด การเพื่ อ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถเลื อ กที่ จ ะส่ ง คํา สั่ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรื อดราฟต์ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี เดียวกันกับบริ ษทั
จัดการภายในวันที่จองซื้ อเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว จะต้องลงวันที่ที่จองซื้ อและขีดคร่ อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนามบัญชี จองซื้ อซึ่ งระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ และส่ งมายังบริ ษทั จัดการตามที่อยู่
ข้างล่างนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะถือเอาวันที่บริ ษทั
จัดการได้รับเช็คหรื อดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนภายในกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรี ยกเก็บเงิ น
ภายในวันที่จองซื้อ เป็ นวันทําการซื้อขายให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซื้ อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริ ษทั จัดการได้เรี ยกเก็บเงินตามเช็ค หรื อดราฟต์ และได้รับเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั้งนี้
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สํา หรั บ เงื่ อ นไขและข้อ กํา หนดอัน เกี่ ย วกับ วิธี เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ งแรกของบริ ษ ัท จัด การให้ยึด ตาม
รายละเอียดที่กาํ หนดในข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
5.2.3 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต :
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่ อนไขและ
ข้อ กํา หนดอัน เกี่ ย วกับ วิธี เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้ งแรกของบริ ษทั จัด การให้ยึดตามรายละเอี ย ดที่ ก ําหนด
ในข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
5.2.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่ อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริ ษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาํ หนดใน ข้อ
5.2.1 ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การการขาย
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่สํานักงานบริ ษทั
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง
ATM หรื อช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ บริ ษทั จัดการกําหนด เป็ นต้น เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริ ษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาํ หนดในข้อ
5.2.1 ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้กองทุนนี้
ขายหน่ วยลงทุนผ่านธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์อื่น บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศ
ที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
ก.ล.ต.
5.2.6 เงื่อนไขอื่นๆ :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรื อวิธีการ
ชําระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับ
ความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุ นทราบ โดยจะปิ ดประกาศ
ที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริ ษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
- ไปรษณี ย ์
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ในกรณี ที่ไม่เกิ ดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่ วยลงทุน
เพิ่มขึ้ นจนเป็ นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดื อน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ สํานักงานรั บจดทะเบี ยนกองทรั พย์สินเป็ น
กองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุ นอี กครั้งในวันทําการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดื อน
เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
6.2.1 การขายหน่วยลงทุน
ยกเว้นกรณี ตามข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรื อ ข้อ 12 “การหยุดขายหรื อ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน” ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรื อกรณี อื่นใดที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สัง่ การ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก. บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
1) ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน ได้ที่บริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน หรื อสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน และสามารถ
สั่งซื้ อหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้ อขายระหว่างเวลาซึ่ งกําหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูล
สําคัญ ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายและเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
หากบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนได้รับคําสัง่ ซื้ อหน่วยลงทุนภายหลังวันหรื อเวลา
ทําการซื้ อขายที่กาํ หนดไว้ ให้ถือเป็ นรายการของวันทําการซื้ อขายถัดไปในราคาขายหน่ วยลงทุนของ
วันทําการซื้อขายถัดไปนั้น
2) ผูส้ ่งั ซื้ อจะต้องสั่งซื้ อไม่ต่าํ กว่า 5,000 บาท โดยไม่จาํ กัดมูลค่าสู งสุ ดในแต่ละครั้ง โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน(สําหรับการสั่งซื้ อครั้งแรก) คําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่ อ งทางในการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และเอกสารประกอบอื่ น ใดที่ บ ริ ษ ัท จัด การอาจกํา หนดเพิ่ ม เติ ม
ให้ครบถ้วนชัดเจน และนําคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการซื้ อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดที่บริ ษทั จัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน่ ต่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
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บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซื้ อได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะปิ ดประกาศแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการ
ขายหรื อรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
3) ผูส้ ่ังซื้ อสามารถชําระเงิ นค่าซื้ อ หน่ วยลงทุ นเป็ นเช็ค หรื อดราฟต์ หรื อบัตรเครดิ ต (ถ้ามี ) หรื อบัต ร
เดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรื อโดยการนําเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริ ษทั จัดการกําหนด หรื อคําสัง่
หักบัญชีธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการ
ขายหรื อรับซื้อคืนที่รับคําสัง่ ซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สง่ั ซื้ อเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว จะขีด
คร่ อมเฉพาะสั่งจ่ ายในนามบัญชี จองซื้ อซึ่ งระบุ ไว้ในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญโดยบริ ษทั
จัดการจะไม่รับค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
อย่างไรก็ตามการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณี ที่บริ ษทั
จัด การไม่ ไ ด้รั บ เงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น จากธนาคารหรื อ บริ ษ ัท ที่ ผูส้ ั่ ง ซื้ อ ใช้บัต รเครดิ ต (ถ้า มี ) หรื อ
บัตรเดบิ ต (ถ้ามี)หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้ อหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะอยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการในการปฏิ เสธการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้
ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด
(ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื้ อหน่วย
ลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
การซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนได้เรี ยกเก็บเงิน
ตามเช็ค หรื อดราฟต์ หรื อบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรื อบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรื อการนําเงิน
เข้าบัญชีธนาคารที่บริ ษทั จัดการกําหนด หรื อคําสัง่ หักบัญชีธนาคาร หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั จัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
4)

ในกรณี ที่ผูส้ ั่งซื้ อชําระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรื อดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็ค
เพื่อเรี ยกเก็บเงิ นภายในวันเดี ยวกันของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนแต่ละแห่ ง
ที่สั่งซื้ อ บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูส้ ่ังซื้ อทําการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อขายถัดไปในราคาขาย
หน่ วยลงทุ นของวันทําการซื้ อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรื อดราฟต์ดังกล่ าวถู กปฏิ เ สธการจ่ า ยเงิ นจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ ซื้ อ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั่งซื้ อนั้น และ
จะส่งเช็คหรื อดราฟต์น้ นั คืนให้กบั ผูส้ งั่ ซื้อทางไปรษณี ยภ์ ายในวันรุ่ งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรื อดราฟต์น้ นั
คืนจากธนาคารผูเ้ รี ยกเก็บ
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5) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นจะเกิ ดขึ้นหลังจากที่ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึ กข้อมูลการซื้ อหน่ วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษทั จัดการจะออกเอกสารสิ ทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู ้ ่งั ซื้ อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
7) บริ ษทั จัดการจะให้ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี)
บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรื อคําสัง่ หักบัญชีธนาคาร หรื อวิธีการชําระเงินอื่นใดที่บริ ษทั จัดการ
อาจกําหนดเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษทั
จัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ บริ ษทั จัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบกันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิ ทธิ
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
8) ผูส้ งั่ ซื้อที่ได้ทาํ การสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาํ ระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ ซื้ อ
หน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริ ษทั จัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
9)

การเพิ่มหน่ วยลงทุนที่ ขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
วันทําการซื้อขายจํานวนนั้น

ข. การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนหรื อบริ ษทั จัดการเพื่อซื้ อหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่ งคําสั่งซื้ อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน พร้อมทั้งเช็คหรื อดราฟต์ที่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ในเขตหักบัญชีเดี ยวกันกับบริ ษทั
จัดการเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าว จะต้องขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้ อซึ่ งระบุไว้ใน
หนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ และส่งมายังบริ ษทั จัดการตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริ ษทั จัดการจะถือเอาวันที่บริ ษทั
จัดการได้รับเช็คหรื อดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนภายในกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรี ยกเก็บเงิน
ภายในวันเดียวกันและเป็ นวันทําการซื้ อขายที่กาํ หนด เป็ นวันทําการซื้ อขายให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้
ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายที่คาํ นวณได้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ ยวกับวิธีขายหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่ กาํ หนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
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ค. การขายหน่วยลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้วธิ ีหกั เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อบัญชีบตั รเครดิต (ถ้ามี)
หรื อบัญ ชี บัตรเดบิ ต (ถ้า มี ) หรื อบัญ ชี บัตรอื่ นใด (ถ้า มี ) เพื่อ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น โดยอัต โนมัติเ ป็ นประจํา
ตามช่วงเวลา โดยยืน่ คําขอใช้บริ การได้ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
1) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทํารายการซื้ อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชีบตั ร
เครดิ ต (ถ้ามี) หรื อบัญชี บตั รเดบิ ต (ถ้ามี) หรื อบัญชี บตั รอื่นใด (ถ้ามี) อย่างสมํ่าเสมอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะถูกหักเงินในจํานวนที่ผสู ้ ั่งซื้ อระบุไว้ในการทํารายการในแต่ละครั้ง และจํานวนเงินที่ถูกหักดังกล่าว
จะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริ ษทั จัดการเปิ ดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
2) คําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาํ รายการสั่งซื้ อ และบริ ษทั จัดการได้รับเงิน
ค่าสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ นแล้ว และบริ ษทั จัดการสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุ นได้ สําหรั บเงื่ อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการ ให้ยดึ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดในรายละเอียด
โครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
3) การชําระเงิ นด้วยวิธีการหักบัญชี บตั รเครดิ ต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณี ที่
บริ ษทั จัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรื อบริ ษทั ที่ผสู ้ ั่งซื้ อใช้บตั รเครดิต (ถ้ามี) หรื อ
บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สัง่ ซื้ อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิที่จะอยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการในการปฏิเสธการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การการชําระเงินด้วยวิธีการหักบัญชี บตั รเครดิ ต บัตรเดบิต หรื อ
บัต รอื่ น ใด เพื่ อ ชํา ระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษัท จัด การจะแจ้ง ให้ ผู ้ล งทุ น ทราบโดยจะปิ ดประกาศ
ที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนอย่าง
สมํ่าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อหักบัญชีบตั รเครดิต (ถ้ามี) หรื อหักบัญชีบตั รเดบิต (ถ้ามี)
หรื อหักบัญชี บตั รอื่นใด (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วโดยบริ ษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่ สํานักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการ
ง. การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ ยวกับวิธีขายหน่ วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่ กาํ หนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
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จ. การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยดึ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดใน ข้อ 6.2.1 ก. 2),
5) ถึง 9) ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่ สาํ นักงาน
บริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ฉ. การขายหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง
ATM หรื อช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิ ชย์ตามที่บริ ษทั จัดการกําหนด เป็ นต้น เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไข
และข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยดึ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดในรายละเอียด
โครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุ นรวม
ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริ ษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่ สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่ วยลงทุน หรื อวิธีการ
ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
6.2.2 ข้อจํากัดในการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรื อชื่อเสี ยงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษทั จัดการ หรื อพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด อาจมีผลทําให้ผูส้ ่ังซื้ อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันนั้นถือ
หน่ วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรื อทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ ่งั ซื้ อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า
6.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผสู ้ ง่ั ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่วนั ทําการถัดจากวันทําการซื้ อขายตามสัดส่ วนของเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สําหรับดอกเบี้ยและ/หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกิ ดขึ้นจากเงิ นที่ ได้รับจากการสั่งซื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะนํารวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน
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6.2.4 การหยุดรับคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
บริ ษทั จัดการอาจหยุดรับคําสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อ
1) วันทําการซื้อขายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เป็ นวันหยุดทําการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
หรื อตามที่บริ ษทั จัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
2) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็ นว่าการรับคําสั่งซื้ อต่อไปตามปกติ จะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อต่อผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
ทั้ งนี้ บริ ษั ท จั ด การจะปิ ดประกาศการหยุ ด รั บ คํา สั่ ง ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น เป็ นการชั่ ว คราว ณ สํ า นั ก งานของ
บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริ ษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
- ไปรษณี ย ์
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- ไม่มี 7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1 กรณี รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ :
7.4.1.1 จํานวนและกําหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริ ษทั จัดการจะรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ในวันทําการที่ 5
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ
10.80 บาท ณ วันทําการใด
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการไม่ สามารถจําหน่ า ยหลักทรั พ ย์ห รื อทรั พ ย์สิ นที่ กองทุ น ลงทุ น ได้ท้ งั หมดหรื อได้รั บ
ผลกระทบจากการชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเลื่อนวันรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปจนกว่าบริ ษทั จัดการจะสามารถจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าวได้ท้ งั หมด
และได้รับชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศครบถ้วนแล้ว
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จํา นวนเงิ น ที่ ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้รั บ จากการเลิ ก กองทุ น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามเงื่ อ นไขการเลิ ก กองทุ น
เมื่อคํานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่ วยลงทุ นอาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า 10.80 บาท ซึ่ งเป็ นมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ กาํ หนด
เป็ นเงื่ อ นไขไนการเลิ ก กองทุ น เนื่ องจากการหัก ค่ า ใช้จ่ า ย การกัน สํา รองค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งของกองทุ น
(ถ้ามี) และ/หรื อ การปรับตัวขึ้ นลงของราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรั พย์หรื อทรั พย์สินที่ กองทุ นลงทุ น
ในระหว่างที่กองทุนดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณี การหยุดรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 12 ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการแรกที่สามารถกระทําได้
7.4.1.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนดําเนินการรับซื้อ
คื นหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมัติข องผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุ นตามจํานวนและวันที่ กาํ หนดไว้ใ นข้อ 7.4.1.1 ในส่ ว น
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวหรื อขอความยินยอมจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใดและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรื อยับยั้งการดําเนินการดังกล่าว
(2) บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามข้อ 7.4.1.1 โดยการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายไปยัง “กองทุนเปิ ด ทิ สโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็ นราคาในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว
(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วย
ลงทุ น ของสิ้ น วัน ทํา การสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ นเกณฑ์ ใ นการคํา นวณจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งนี้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด ทิ สโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ในวันทําการถัดจากวันที่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนั้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไป
ยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนของ “กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยัง
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นซึ่ งอยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั จัดการ ที่มิใช่ “กองทุนเปิ ด ทิสโก้ พันธบัตร
ระยะสั้น” โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการก่อนวันทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการติดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
(4) การลดจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอัต โนมัติ จ ะทํา ในวัน ทํา การถัด จากวัน ทํา การ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจาํ นวนนั้น
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(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์
8% #6 เพื่ อ ยื น ยัน การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอัต โนมัติ ภายใน 5 วัน ทํา การนับ ตั้ง แต่ ว นั ถัด จาก
วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และจะออกหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ทิ สโก้ พันธบัตรระยะสั้น ตามเงื่ อนไขและกําหนดการที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อชี้ ชวนของ กองทุนเปิ ด ทิ สโก้
พันธบัตรระยะสั้น
7.4.2

กรณี รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :
บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้มีการรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นแบบปกติ ในกรณี ที่ไม่เกิ ดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่ วยลงทุ น
เพิ่มขึ้นจนเป็ นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สาํ นักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุ นรวม โดยบริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้มีการรั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นแบบปกติครั้ งแรกในวันทําการแรก
ถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดื อน เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นทราบโดยการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ยกเว้นกรณี ตามข้อ 10 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน” ข้อ 11
“การไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรื อ ข้อ 12 “การหยุดขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน” ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรื อกรณี อื่นใดที่ สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนดเห็นชอบ สัง่ การ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการ
จะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้ อขาย ระหว่างเวลาซึ่ งกําหนดไว้ในหนังสื อ
ชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายและเป็ นราคาที่รับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
หากบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนได้รับคําสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรื อเวลาที่กาํ หนด
บริ ษทั จัดการจะถือเป็ นคําสัง่ ขายคืนในวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปิ ดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงจํานวนวันหรื อยกเลิก
การส่ งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะปิ ดประกาศแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนทุกแห่ ง ลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ และจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อจํานวนเงินที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จาํ กัดมูลค่าสูงสุดและตํ่าสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
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3) ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการที่ จะขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยลงทุน และหากคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตํ่ากว่า 100 หน่วย บริ ษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ ปรากฏ อยู่ภายในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
4) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อระบุจาํ นวนเงินที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่ วยลงทุนหักค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี )
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึ กโดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่ บนั ทึ กโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน
5) บริ ษทั จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้มีคาํ สัง่ ขายคืนไว้ และจะชําระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ของวันทําการซื้ อขายของกองทุน โดยการนําเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนตามเลขที่บญั ชีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริ การกองทุนรวมหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนหรื อบริ ษทั จัดการจะออกเอกสารสิ ทธิ
ในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่ วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
6) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
7) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ยนื่ คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คื น และบริ ษ ัท จัด การยัง ไม่ ส ามารถรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้โ ดยอยู่ใ นระหว่า งการ
ดําเนิ นการของบริ ษทั จัดการตามข้อ 10 ในส่ วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื้ อขายใดที่บริ ษทั จัดการ
หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสัง่
ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั จัดการก่อน
8) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของวันทําการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
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ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณี ย ์
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อ
คืนหรื อบริ ษทั จัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่ จะส่ งคําสั่งขายหน่วยลงทุน
ทางไปรษณี ยพ์ ร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ บริ ษทั จัดการจะกําหนด และส่ งมายังบริ ษทั จัดการตามที่ อยู่
ข้างล่างนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่ งเป็ นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
ไปรษณี ย ์ โดยบริ ษทั จัดการจะถือว่าคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้ อขายหน่วยลงทุนซึ่ ง
กําหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ เป็ นวันทําการขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนั้น
และจะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ สําหรับคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาซึ่ งกําหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญจะถือเป็ นรายการ
ขายคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ สําหรับเงื่ อนไขและข้อกําหนดอื่น
เกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยดึ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8)
ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่ อนไขและ
ข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยดึ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดในข้อ 7.4 ก.
2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์
ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็ นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่ อนไขและข้อกําหนด
อันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาํ หนดใน ข้อ 7.4 ก.2) ถึง 8) ในส่ วน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่ สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
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จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง
ATM หรื อช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิ ชย์ตามที่ บริ ษทั จัดการกําหนด เป็ นต้น เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการให้ยดึ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดในข้อ 7.4 ก.
2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้บริ การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบโดยจะปิ ดประกาศที่
สํานักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ฉ.การหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
บริ ษทั จัดการอาจหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อ
1) วันทําการซื้ อขายตามที่ระบุในข้อ ก. เป็ นวันหยุดทําการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
หรื อตามที่บริ ษทั จัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
2) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็ นว่าการรับคําสั่งขายคืนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อ
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะปิ ดประกาศการหยุดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว ณ สํานักงานของบริ ษทั
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรื อรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรื อวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั
จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ โดยจะ
ปิ ดประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
7.6.1 กรณี รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ :
เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทําการใด ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน
7.6.2 กรณี รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :
ตั้งแต่วนั ทําการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สาํ นักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
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7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- ไม่มี 7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ไม่มี 8. การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริ ษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
- อินเทอร์เน็ต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษทั จัดการจะเปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็ นเหตุให้
เลิกกองทุนภายใน 8 เดื อน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ สํานักงานรับจดทะเบี ยนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยบริ ษทั
จัดการจะเปิ ดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันทําการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็ นต้นไป ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารของบริ ษทั
จัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้ อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริ ษทั จัดการ
จะดําเนิ นการนําเงินค่าขายคืนซึ่ งได้หักค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและ/หรื อค่าเบี้ ยปรับการถือครองหน่วย
ลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ เงื่อนไขของการสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 เรื่ อง “การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก” หรื อข้อ 6 เรื่ อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะหยุดการใช้สิทธิ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชัว่ คราวและ/หรื อถาวร ตามที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบโดยปิ ดประกาศ ณ
สํานักงานของบริ ษทั จัดการ และสํานักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนทุกแห่ ง หรื อในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการ
8.2.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณี ที่เ ป็ นกองทุ น ต้นทาง ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ นได้ที่บริ ษทั จัด การ หรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคื น หรื อผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต (ถ้ามี ) หรื อช่ องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรื อ
ผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการซื้ อขาย ระหว่างเวลาซึ่ งกําหนดไว้ในหนังสื อ
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ชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังวันและเวลาที่กาํ หนด จะถือ
เป็ นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไป
(2) ในกรณี ที่เป็ นกองทุ นปลายทาง ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรั บซื้ อคื น หรื อผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต (ถ้ามี ) หรื อช่ องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรื อ
ผ่านบริ การธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ อื่นๆ (ถ้ามี ) ทุกวันทําการซื้ อขาย ระหว่างเวลาที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อ
ชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะให้บริ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่ อยู่ภายใต้
การจัดการของบริ ษทั จัดการเท่านั้น
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
หรื อวิธีการในชําระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ โดยจะปิ ด
ประกาศที่สาํ นักงานบริ ษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
8.2.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเสี ยค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.3.3 “ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
8.2.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณี สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนั้นให้ใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของสิ้ นวันทําการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ คาํ นวณได้
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ เป็ นกองทุ น ต้น ทาง หากบริ ษ ัทจัดการ หรื อ ผูส้ นับ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หรื อ ผ่า นระบบ
อินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรื อช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรื อผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาซึ่ งกําหนดไว้ บริ ษทั จัดการจะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กาํ หนดไว้ หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง (ถ้ามี) สําหรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรื อเวลาที่ กาํ หนด บริ ษทั จัดการ
จะใช้ร าคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวัน ทํา การรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ถัด ไป หั ก ด้ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการ
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยบริ ษทั จัดการจะทําการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของวันทําการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
การลดหน่วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
จํานวนนั้น
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(2) ในกรณี ที่เป็ นกองทุนปลายทาง บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ที่บริ ษทั จัดการกําหนดให้เป็ นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็ นราคาขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนที่อยูใ่ นระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการ
จะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นราคา
ขายหน่วยลงทุน
การเพิ่มหน่ วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของวันทําการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนจํานวนนั้น
อนึ่ ง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ ใช้คาํ นวณราคาขายและราคารั บซื้ อคื นในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นข้างต้นต้องเป็ น
มูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืน หรื อ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรื อช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรื อผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ (ถ้ามี)
ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน
(1) ในกรณี ที่กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจาํ นวนเงิน
ลงทุน หรื อระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน หรื อระบุวา่ ต้องการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
ที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผล
ให้จาํ นวนหน่ วยลงทุนคงเหลื อตํ่ากว่า 100 หน่ วย หรื อในกรณี ที่จาํ นวนหน่ วยลงทุ นที่ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น
ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ภายใต้วธิ ีการที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) ในกรณี ของกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั้นตํ่าในการซื้อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ผูส้ ั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็ จสิ้ น
สมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริ ษทั จัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
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9. การชําระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน่ แทนเงิน :
กรณี บริ ษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิ น และจะชําระค่าขายคื นหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษทั จัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และ
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยขั้นตอนที่กาํ หนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และเป็ นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริ ษทั จัดการจะต้องแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60
วัน
10. การเลือ่ นกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผลหรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการ
(2) มีคาํ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารั บซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไปและคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มี คาํ สั่งขายคืนหน่ วยลงทุ นในช่วงระยะเวลาที่ บริ ษทั จัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษทั จัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับ ตั้ง แต่ว นั ทํา การถัดจากวันที่ มี คาํ สั่งขายคื น หน่ ว ยลงทุ น นั้น เว้น แต่ ได้รั บการผ่อ นผัน จากสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผูด้ ู แลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
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(3) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขาย
คืนก่อนหลัง
11. การไม่ ขาย ไม่ รับซื้อคืน ไม่ สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1. บริ ษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณี ที่ปรากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตาม (ก)(ข) หรื อ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณี ที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่ งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการ และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนที่ รับไว้แล้ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสั่งซื้ อหน่ วยลงทุ น
แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1. การกระทํา ที่ เ ป็ นความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข)
บริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการรู ้ จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
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บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํ สั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วทราบ
โดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ (1) (2) หรื อ (3) บริ ษทั จัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อประกาศการหยุด
รับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนที่ใช้ในการซื้ อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และบริ ษทั จัดการจะรายงาน
การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับมาแล้ว หรื อการหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิ ดนั้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ
(1) (2) และ (3) เกิน 1 วันทําการ บริ ษทั จัดการจะรายงานการเปิ ดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทําการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนที่มีคาํ สั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซื้ อคืน หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้อ คําสัง่
ขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน ทั้งนี้ ก่อนการเปิ ดรับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่ขาย ไม่รับซื้ อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการ
อาจหยุดคํานวณและหยุดประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนก็ได้
11.2.

บริ ษทั จัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรื อหยุดรับ
คําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ บริ ษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั่งซื้ อหรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริ ษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้ อคืนที่ใช้ในการซื้ อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้มีคาํ สั่งซื้ อหรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริ ษทั จัดการหยุด
รับคําสั่งซื้ อ คําสั่งขายคืน หรื อคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสัง่ ซื้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือ่ นไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาเห็ นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อชื่อเสี ยง
หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษทั จัดการ หรื อพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้ อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใด อาจมีผลทําให้ผสู ้ ง่ั ซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรื อ
ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ ง่ั ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
14. การจ่ ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
โครงการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน แต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึ้น
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 4.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ถวั เฉลี่ย
ของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี ของของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สิน
ทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ณ วันที่คาํ นวณ
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขายกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการส่ งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับ
กองทุนรวมแล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน
ณ วันที่คาํ นวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด
ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ณ วันที่คาํ นวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
- ไม่มี 15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
- ไม่มี 15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
1) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายในการยืน่ คําขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนี ยมการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการ
เป็ นต้น ตามที่จ่ายจริ ง
2)
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเกี่ ยวเนื่ องกับการลงทุนในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การจากตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายของผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อตัวแทนเก็บ
รักษาทรัพย์สินของผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการติ ดต่อกับบุ คคลภายนอกเพื่อให้สามารถลงทุนในตราสาร
ที่ออกจําหน่ายในต่างประเทศตามที่ จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ณ วันทําการก่อนหน้าวันที่กองทุนได้รับใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เกินจากอัตราที่กาํ หนด จะเป็ น
ภาระของบริ ษทั จัดการ
3) ค่าสัญญาฟิ วเจอร์ส สัญญาฟอร์เวิร์ด หรื อสัญญาสวอปที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามที่จ่ายจริ ง
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4) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวเนื่ องกับการโอนหรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
5) ค่าใช้จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมในการมีบญ
ั ชีจองซื้ อหน่วยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจ่ายค่ารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน บัญชีจ่ายเงินปั นผล หรื อบัญชีอื่นๆ ที่ เปิ ดไว้กบั ธนาคาร ค่าใช้จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนี ยม
ในการจัดการเงินค่าจองซื้ อหรื อค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนี ยมในการชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปั นผล ตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้น
6) ค่ าใช้จ่ายในการจัดทํา จัด พิมพ์ จัด แปลเอกสารที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการจัดการกองทุ น รวม รวมถึ ง
ค่าไปรษณี ยากร และค่า ใช้จ่ายในการจัด ส่ งเอกสารและรายงานถึ งผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ตามที่ จ่ายจริ ง
ดังต่อไปนี้
6.1) แบบฟอร์ มต่างๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับกองทุนรวม เช่น ใบคําขอเปิ ดบัญชี คําสั่งซื้ อ คําสั่งขาย คําสั่ง
สับเปลี่ ยน คําขอโอนหน่ วยลงทุ น หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ น บัตรตัวอย่างลายมื อชื่ อ
ใบแจ้งยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม Cheque Voucher สําหรับบัญชีกองทุนรวม
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบัญชีจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
6.2) หนังสื อชี้ชวน รายงานประจําปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับกองทุนรวม
หนังสื อบอกกล่าวข่าวสาร จดหมายข่าว และสารสัมพันธ์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานที่
บริ ษทั จัดการจัดทําขึ้นหรื อมีหน้าที่จดั ทําขึ้นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกําหนด
7) ค่าลงประกาศต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์รายวัน ที่บริ ษทั จัดการจัดทําขึ้น หรื อมีหน้าที่จดั ทําขึ้นตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกําหนด ตามที่จ่าย
จริ ง เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทาง
หนังสื อพิมพ์ ค่าประกาศปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ จ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
8) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศ
หนังสื อพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ้นตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
ประกาศกําหนด
9) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดแก่ผสู ้ อบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผสู ้ อบบัญชีเรี ยกเก็บ
นอกเหนื อจากค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ค่าที่ ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บัติ
ตามคําสั่ง หรื อตามกฎหมาย หรื อตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกําหนด ตามที่จ่ายจริ ง
10) ค่าใช้จ่ายตามที่ จ่ายจริ ง ซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนิ นคดี เพื่อการรับชําระหนี้ ใดๆ
ของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามผูถ้ ือหน่วยเพื่อรับสิ ทธิ ประโยชน์จากเงินลงทุน เช่น
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปั นผล เป็ นต้น
11) ค่าตอบแทนผูช้ าํ ระบัญชี ค่าตอบแทนผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่ จ่ายจริ ง ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างการชําระบัญชี กองทุ นรวมจนถึ งการจดทะเบี ยนเลิ กกองทุนรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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12) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนิ นคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่หรื อ
เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อได้รับ
คําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริ ง
13) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดัชนีอื่น ๆ สําหรับอ้างอิงในกองทุน
14) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริ ง
หมายเหตุ :
อัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายข้างต้น (ถ้ามี) และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผูส้ ง่ั ซื้อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกิ นอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ ใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจคิด
ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสื อ
ชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ ปิ ดประกาศไว้ที่สาํ นักงานของบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน
รวมทั้งจัดให้มีขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่เกิ นอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้คาํ นวณราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนในกรณี หากเลิกกองทุนเพราะ
หน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 10.80 บาท ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สาํ นักงาน
รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ภายใต้เงื่ อนไขที่ ระบุ ในข้อ 13.3. ในส่ วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นกับบริ ษทั จัดการกองทุ นรวม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่ วยลงทุน 10,000
หน่ วยหรื อเศษของ 10,000 หน่ วย โดยผูโ้ อนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในวันที่ ยื่นคําขอโอน
หน่วยลงทุน หรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการ
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15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสําคัญหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิ ทธิในหน่วยลงทุนให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของบริ ษทั จัดการในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
15.3.6. ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
- ไม่มี 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
1) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
2) อัตราค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวก
ด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
3) อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อชําระเงินค่าจองซื้ อหรื อค่าซื้ อหน่วยลงทุน ที่อาจเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เช่น อัตราค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากการใช้บริ การบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด เป็ นต้น
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ค่าใช้จ่ายในการเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
รายปี จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้ สินทั้งหมดไม่รวม
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
คํานวณในแต่ละวัน และจะชําระจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน
2) ค่าใช้จ่ายตามข้อ15.2.6 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง
ทั้งจํานวน ยกเว้นค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนทาง
หนังสื อ พิมพ์ และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จะทยอยตัดจ่ ายเป็ นค่า ใช้จ่ายของกองทุ นรวมเฉลี่ ยเท่ ากันทุ กวัน
ตามระยะเวลาที่ จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3 .ในส่ วนรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริ ษทั จัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี เพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อน
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
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(1.1) ประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว้ที่สาํ นักงานของบริ ษทั จัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
(2) กรณี เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริ ษทั จัดการจะกระทําได้เมื่อได้รับมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
(3) กรณี ลดอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
บริ ษทั จัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายไว้ที่สาํ นักงานของบริ ษทั จัดการ สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
15.6. หมายเหตุ :
- ไม่มี 16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีทมี่ ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2. บริ ษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขาย ภายในวันทําการถัดไป
ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดที่ได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยจะ
ประกาศภายในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2.4)ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
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ทั้ง นี้ หากกรณี ก องทุ น หลัก มี วนั หยุด ทํา การ หรื อ บริ ษ ัท จัดการไม่ มีข ้อ มู ล มู ล ค่า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลัก
บริ ษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลักแล้ว
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวัน
ทําการที่คาํ นวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น
ต้องได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริ ษทั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
ภายในเวลาที่ ผูล้ งทุ นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุนได้ และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ
ที่ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และสถานที่ทุกแห่ งที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรื อรับซื้ อคืนใช้ซ้ื อขายหน่ วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณี ของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรื อไม่ก็ได้
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น การประกาศทาง
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณี ที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษทั จัดการอาจไม่คาํ นวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ หรื อเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริ ษทั จัดการไม่ขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษทั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
3. การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยม
ตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่ วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิ ยม
ตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษทั จัดการจะนําผลประโยชน์น้ นั รวมเข้า
เป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. การใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงินบาท บริ ษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงิ นตราสกุลต่างประเทศ
(Spot Rate) ที่ประกาศโดยแอสเพ็น (Aspen) ณ วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ที่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยบริ ษทั
จัดการจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการมีความ
ประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงการดําเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะต้องขอความเห็ นชอบจากผูด้ ู แลผลประโยชน์
ก่อนทุกครั้ง
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษทั จัดการได้เปิ ดเผยมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ นของกองทุ นไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั จัดการ รวมทั้งจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนด้วย
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่า 1 สตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะ
จัดทําและส่งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั จัดการเพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณี ที่เหตุของความผิดพลาดซึ่ งทําให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ งมีผลต่อเนื่ องต่อการคํานวณ
ราคาหน่ วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็ นต้น บริ ษทั จัดการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6

56

2. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริ ษทั จัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนิ นการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป และคิดเป็ นอัตราส่ วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็ จสิ้ นภายในวันทําการถัดจากวันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่ งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจาก
วันที่ คาํ นวณราคาหน่ วยลงทุนเสร็ จสิ้ น เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ บริ ษทั จัดการส่ งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริ ษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีสาํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ ทาํ การของบริ ษทั จัดการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรื อราคาหน่วย
ลงทุ น และวัน เดื อ น ปี ที่ มี ก ารแก้ไ ขมู ล ค่ า หรื อ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ภายใน 3 วัน ทํา การนับ แต่ ว นั ที่ ผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็ จและดําเนิ นการให้ผซู ้ ้ื อหน่วยลงทุนหรื อผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ซ้ื อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ บริ ษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้ องกันให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ งสําเนาเอกสาร
ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ื อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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หากปรากฏว่าผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจํานวน
หน่ วยลงทุนที่ จะต้องลด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงิ นของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของ
ราคาที่ ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่ วยลงทุนที่ เหลืออยู่น้ นั และจ่ายเงิ นของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั้ งสุ ด ท้า ยของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ซ้ื อ ขายหลักทรั พย์ไม่ ถู กต้องและผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจํานวนซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ ถูกต้อง
หรื อจ่ายเงิ นของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงิ นของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
ซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรื อจ่ายเงิ น
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าจํานวน
หน่ วยลงทุนที่ จะต้องลด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงิ นของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของ
ราคาที่ ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่ วยลงทุนที่ เหลืออยู่น้ นั และจ่ายเงิ นของบริ ษทั จัดการเองเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยูแ่ ล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั้ งสุ ด ท้า ยของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย์ซ้ื อ ขายหลักทรั พย์ไม่ ถู กต้องและผูด้ ู แ ล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง
100 บาท บริ ษทั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน แต่ถา้
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริ ษทั จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็ จภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วนั ที่ ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผูซ้ ้ื อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก)
บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
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4. บริ ษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสื อพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ ้ื อหน่วย
ลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก
ที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกีย่ วข้ อง :
17.1. ชื่อบริ ษทั จัดการ :
ชื่อ : บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึ กษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึ กษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึ กษากองทุน :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์
ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรื อบุคคลอื่นที่ ได้รับความเห็ นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็ นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
- ไม่มี รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี :
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : จะแจ้งให้ทราบในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สาํ นักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในกรณี ที่เป็ นการจัดทํางบการเงินประจํางวดการบัญชีของกองทุนรวมที่ มีการเลิกกองทุน
ภายใน 15 เดือน นับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรื อเป็ นการจัดทํางบการเงินประจํางวดบัญชี
สุ ดท้ายของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจจัดทํางบการเงินประจํางวดการบัญชีดงั กล่าว ณ วันเลิกกองทุน
เพียงครั้งเดียวได้ โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน
รวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
19.2 ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
วันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการ บริ ษทั จัดการจะส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ นั
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนิ นการตามมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ เนื่ องจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการกองทุนอาจดําเนิ นการ
ขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้
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19.3 หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของโครงการกองทุนรวม หรื อการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติ
โดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้
แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมก่อน
19.4 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
หรื อข้อกําหนดอื่นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่ งมีผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น การลดมูลค่าขั้นตํ่า
ในการขายหน่วยลงทุน การเพิ่มช่องทางซื้อขายหน่วยลงทุน การเพิ่มช่องทางในการชําระเงิน การลดเวลาส่ งคําสั่ง
ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า การเพิ่มความถี่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่กระทบสถานะการลงทุนของกองทุน
อย่างมีนยั สําคัญ เป็ นต้น
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ
และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) แก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาํ หนด
ไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกําหนดอืน่ ๆ :
20.1 การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการในการขายหน่ วยลงทุน การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูส้ นใจทัว่ ไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการ โดยจะปิ ด
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนดําเนิ นการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการ และลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
20.2

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่ งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่ การ ผ่อนผัน
ในเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวเนื่ องกับวงเงิ นรับอนุญาต และ/หรื อวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรื อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรื อวิธีการบริ หารจัดการกองทุน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด
ระเบียบปฏิบตั ิเงื่อนไขหรื อรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว
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20.3 การกูย้ มื เงินหรื อการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
บริ ษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(1) กูย้ มื เงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริ หารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงิ นที่ ได้จากการกู้ยืมเงิ นหรื อทําธุ รกรรมการขายโดยมี สัญญาซื้ อคื นต้องนํามาชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น
เป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(3) จํานวนเงิ นกูย้ ืมเมื่อรวมธุ รกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืน ต้องไม่เกิ นร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นและสมควรเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนอันเนื่ องมาจากปั ญหา
ความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกูย้ ืมเงิ นหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืน ต้องเป็ นผูล้ งทุนสถาบันและไม่เป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณี ที่คู่สัญญาเป็ นกองทุนส่ วนบุคคลหรื อกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล
หรื อกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเอง
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกูย้ ืมเงินหรื อการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืน และส่ งให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญากูย้ ืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้ อคืนในการกูย้ ืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการอาจทําคําขอวงเงินสิ นเชื่อ (credit line) ไว้ล่วงหน้า โดยการ
กูย้ มื เงินแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาตามสัญญากูย้ มื เงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่
กําหนดโดยศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรื อใช้สัญญา
มาตรฐานตามที่สาํ นักงานยอมรับ และมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 90 วัน
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จัด การจะจัด ทํา และจัด ส่ ง รายงานการกู้ยืม เงิ น หรื อ การทํา ธุ ร กรรมการขายโดยมี สั ญ ญาซื้ อ คื น
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
20.4 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรื อขอมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู ้หรื ออาจรู ้ถึงการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงิ นกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริ ษทั จัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษทั จัดการรายใหม่จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการภายในระยะเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุน
รวมต่อไป
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20.5 การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการต้องไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่ จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด และดําเนิ นการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจาํ นวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
นั้นภายใน 2 เดื อนนับแต่วนั ที่ ปรากฏกรณี ดงั กล่าว หรื อดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
20.6 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จาํ กัดสัดส่วนสําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิ ติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทยนอกเหนื อจาก (ก) ถึ ง (ฉ) ซึ่ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสี ยภาษี เงิ นได้
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิ น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(2) กรณี ยกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) กรณี ท่ี เป็ นการถือหน่ วยลงทุนในกองทุ นรวมอีทีเอฟโดยผูล้ งทุ นรายใหญ่และผูด้ ู แลสภาพคล่องที่ ได้รับการ
แต่งตั้ง จากบริ ษทั จัดการ อาจถื อหน่ วยลงทุ นได้โดยไม่จาํ กัดสัดส่ วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่ ว งระยะเวลาตั้งแต่วนั จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกําหนด 1 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง
(ข) กรณี ของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ได้ไม่เกิ นสัดส่ วนที่ ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
ตามเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(ค) กรณี ท่ี มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรอื่ นใด ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจถือหน่ วยลงทุนเกิ นหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สํานักงานจะพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสําคัญ
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“ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้ ูแลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) ให้หมายความถึงผูล้ งทุนรายใหญ่และผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ
20.7 เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้/สัญญาสําคัญ
สําเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ สามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทําการปกติ ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการ ชั้น 9
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
(1) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
(3) สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริ การบุคคลอื่น (soft commission)
บริ ษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่ กองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ อันเนื่ องมาจากการใช้บริ การของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ นั ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั จัดการใช้บริ การของบุ คคลนั้นบ่อยครั้ งเกิ นความจําเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการ
ต้องกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั จัดการไม่สามารถรั บ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั จัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรั บ
ผลประโยชน์ที่ผใู ้ ห้บริ การจัดให้แก่บริ ษทั จัดการหรื อพนักงานของบริ ษทั จัดการตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี นิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษทั จัดการประกาศไว้ภายในบริ ษทั ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริ ษทั จัดการ
20.9 ตัวชี้วดั ของกองทุน (benchmark)
กองทุนนี้จะใช้ตวั ชี้วดั ของกองทุนตามกองทุนหลัก ได้แก่ สัญญาฟิ วเจอร์สที่อา้ งอิงกับนํ้ามันดิบคุณภาพดี (WTI Light
Sweet Crude Oil) ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ไนเม็กซ์ (NYMEX) ซึ่ งจะหมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณี
ที่ สัญญาฟิ วเจอร์ สของเดื อนที่ ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ จะใช้สัญญาฟิ วเจอร์ สที่ จะหมดอายุในเดื อน
ถัดไป ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาํ หนด ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนก่อน
โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
กําหนด โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สาํ นักงานของบริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
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อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วดั ในการใช้เปรี ยบเที ยบในกรณี ที่ผูอ้ อกตัวดัชนี ของ
ตัวชี้ วดั ไม่ได้จดั ทําหรื อเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป และ/หรื อ ในกรณี ท่ี กองทุนหลักมี การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั ในการใช้เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน และ/หรื อ ในกรณี ที่กองทุนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
หลักที่ลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สาํ นักงานของบริ ษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
20.10 ข้อจํากัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริ ษทั จัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย
โอน ส่ งมอบหน่ วยลงทุนของกองทุ นเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผูท้ ี่ มี
ถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนซึ่ งจัดให้มีข้ ึนและดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั จัดการจึ งขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
ปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซื้ อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุน
ที่เป็ นบุคคลอเมริ กนั (US Person) ดังนั้น ผูล้ งทุน หรื อผูร้ ับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี ) จะต้องแสดงตนในเวลา
ที่จองซื้อ หรื อสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน หรื อในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี ) ว่าตนมิใช่ US Person และ
มิได้เปิ ดบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนามของ US Person
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่ นใด หรื อพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่ อาจจะกําหนดขึ้นในอนาคต
นอกเหนื อจากประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะแจ้งประเทศ
ที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ
20.11 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ งต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล สัญชาติ
อเมริ กนั ผูซ้ ่ ึ งมีถิ่นที่ อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผูซ้ ่ ึ งมีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่ งเปิ ดหรื อมีไว้กบั FFI
นั้น นอกจากนี้ยงั ปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนิ นการออกกฎหมายที่มีขอ้ กําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุ นรวมและบริ ษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่ งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้าที่ ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุ รกรรมทางการเงิ นของบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ทิสโก้ ออยล์ ทริ กเกอร์ 8% #6

65

ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทํา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบ
ที่สาํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่ งจะเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งจะเริ่ มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA
กําหนดให้สถาบันการเงิ นของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ FFI ที่ เข้าร่ วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA
(ซึ่ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน) มีหน้าที่ดาํ เนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่ วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับ
การทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษทั จัดการ ซึ่ งอาจทําให้กองทุนรวม
ไม่สามารถดําเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริ ษทั จัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้อง และเพื่อให้บริ ษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิ บตั ิตามภาระ
ผูก พัน ภายใต้ข ้อกํา หนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ยวข้องได้ บริ ษ ัทจัดการและกองทุ นรวม
(ซึ่ งรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิ ทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้ องขอให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริ ษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่ งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรื อเงินปั นผลที่ได้รับ เป็ นต้น) ที่มีอยูใ่ นบัญชีท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริ ษทั จัดการ ให้กบั หน่วยงานของ
รัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนนําส่ งข้อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความ
เกี่ ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสื อแสดงการเสี ยสิ ทธิ ในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อ
ที่กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้งปรับปรุ งข้อมูลเมื่อข้อมูล
ที่ เคยให้ไว้มี การเปลี่ ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึ งนํา ส่ งหลักฐานเพื่อ ยืนยันการเข้าร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่ จะเกิ ดต่อกองทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรื อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนิ นการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการ
กําหนด บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็ น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนิ นการตามที่ บริ ษทั จัดการแจ้งนี้ แล้ว และ/
หรื อได้ดาํ เนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการหักเงิ น ณ ที่ จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงิ นปั นผลและ/หรื อเงิ นที่ชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั
กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้กองทุนหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิม่ ขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทํา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริ ษทั จัดการและกองทุนมีการดําเนิ นการที่ ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ซึ่ ง ในทางปฏิ บัติ บ ริ ษ ัท จัด การจะเลื อ กดํา เนิ น การเฉพาะผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษทั จัดการได้สงวนสิ ทธิ
ไว้ขา้ งต้น บริ ษทั จัดการ (รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ ง
กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งดังกล่าว
หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพัน
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
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การที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใดๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
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