หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Next Generation Internet
(TISCO Next Generation Internet Fund: TNEXTGEN)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร และหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
คาเตือน :
* ผู้ลงทุนไม่ สามารถนาหน่ วยลงทุนชนิดหน่ วยลงทุนเพือ่ การออม (TNEXTGEN-SSF) ไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
* ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของชนิดหน่ วยลงทุนเพือ่ การออม (TNEXTGEN-SSF) จะไม่ ได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางด้ านภาษี หากไม่ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืน
สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีทเี่ คยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิม่ และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
* กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Next Generation Internet เป็ นกองทุนที่มีการแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุนของกองทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) และ
ชนิดหน่ วยลงทุนเพือ่ การออม (TNEXTGEN-SSF) ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ สูงสุ ดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่ วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน
* มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนสาหรับแต่ ละชนิดหน่ วยลงทุน
* การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุนของกองทุน มิได้ ทาให้ ความรับผิดของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่ วยลงทุน ทรัพย์ สินทั้งหมดของกองทุน
ยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
* กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Next Generation Internet จะลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุน หลัก) ซึ่ งมีนโยบายลงทุนอย่ างน้ อย 80%
ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ ของบริษัททีม่ ีธุรกิจเกี่ยวข้ องกับธีม Next Generation Internet ทาให้ กองทุนมีความ
เสี่ ยงและความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมอืน่ ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลขาดทุนบางส่ วนหรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนหลักนี้ได้ กองทุนนี้ จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน
ทีต่ ้องการผลตอบแทนสู งและรับความเสี่ ยงได้ สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
* เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
และประเทศทีเ่ กีย่ วข้ องกับหลักทรั พย์ ที่กองทุนรวมต่ างประเทศลงทุน และมีความเสี่ ยงที่ทางการของต่ างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่
ปกติ ทาให้ กองทุนไม่ สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผ้ลู งทุนไม่ ได้ รับคืนเงิน ตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่ างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบอย่างรอบตอบก่อนตัดสิ นใจลงทุน
* กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
* เนื่องจากกองทุนมีการซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ ยง
จากการเปลีย่ นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ ที่กองทุนหลักลงทุน และมีความเสี่ ยง
ทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ ไม่ ปกติ ทาให้ กองทุนไม่ สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผู้ลงทุนไม่ ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจลงทุน
* กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่ น การทาสั ญญาฟิ ว
เจอร์ ส สั ญญาออปชั่ น และสั ญญาออปชั่นบนสั ญญาฟิ วเจอร์ ส ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ ยงมากกว่ ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนหลักจะไม่ ลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพือ่ ป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) ด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
* กองทุนอาจลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะ
ตลาดในขณะนั้น กฎข้ อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนใน
สั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้น
* กองทุนอาจใช้ เครื่องมือป้องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ ยงสู งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
จากการทีก่ องทุนนาเงินบาทไปซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ ก (NYSE Arca, Inc.) เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่ าของกองทุน
อาจจะได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทาให้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้ รับกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น/หรือได้ รับเงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน เช่ น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริกามีแนวโน้ ม
อ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศในสั ดส่ วนที่มากกว่ ากรณีที่ค่าเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กามีแนวโน้ มแข็งค่ า อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ างประเทศในสั ดส่ วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ ป้องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริกามีแนวโน้ มแข็งค่ า
ซึ่งการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ ยงอาจมีต้นทุนโดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
* การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ทิสโก้ Next Generation Internet เมื่อเห็นว่ าการลงทุน
ในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
* ในกรณีทมี่ ีเหตุการณ์ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
* ในกรณีที่กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Next Generation Internet ไม่ สามารถดารงสิ นทรั พย์ สภาพคล่ องได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามทีม่ ีคาสั่ งไว้ได้
* ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสื อชี้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสั ยให้ สอบถามผู้ติดต่ อกับผู้ลงทุน
ให้ เข้ าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
1

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

ประเภท นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม และผลตอบแทนทีผ่ ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet (TISCO Next Generation Internet Fund: TNEXTGEN)
ประเภท
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
อายุโครงการ
ไม่กําหนดอายุโครงการ
มูลค่ าที่ตราไว้
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
วันที่ได้รับอนุมัติให้ จัดตั้งและจัดการกองทุน 15 กันยายน 2563
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
12 พฤศจิกายน 2563


นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก
(Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน ARK Next Generation Internet
ETF มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next
Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทที่นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
บนเว็บไซต์ที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชําระเงิน
(Payment Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย ARK Investment Management LLC
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทํา
สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และสัญญาออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุน
หลักมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
สําหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํา กับ
ตลาดทุนประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตรา สารหรือที่ผู้ออก
ตราสารต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ประกาศกําหนด
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสาร
ต่ํากว่าที่สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่ าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออก
ตราสารต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนั้ น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ย น รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนําเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และ
ทําให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัท
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จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออา จพิจารณา
ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. ทราบ
และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า
5 วันก่อนดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ ลงทุนในตราสารทุนใน
ต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ ดุล ยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ตลาด ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว






ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน
1) ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ ซึ่งกําไร
ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
2) ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนด
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark)
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 100
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
ที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ ยนตัวชี้วัด
และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัท จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ ยงของกองทุน
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คาถามและคาตอบเกีย่ วกับกองทุนรวม
ส่ วนที่ 1 คาถามและคาตอบเกีย่ วกับลักษณะทีส่ าคัญของกองทุน


กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ ? อย่ างไร ?
กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน คือ
1) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุน และ/
หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรื อช่องทางอื่นใด
ที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) หมายถึง หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมในระยะยาวของ
ผู้ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ตัวอย่ างการคานวณมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
สมมติฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากแต่ละชนิดหน่วยลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.15 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
วันที่ 1 :
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เท่ากับ 3,837,599,903.41 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จํานวน 20,000,000 บาท
3. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป จํานวน 10,000,000 บาท
4. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน้ 500,000 บาท
รายการ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทําการก่อนหน้า
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จํานวน 500,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889%
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

3,837,599,903.41
500,000.00
3,838,099,903.41

3,837,599,903.41
500,000.00
3,838,099,903.41

(112,514.16)
(3,037.88)
(18,002.27)
3,837,966,349.10
307,566,267.6722
12.4785
12.4786
12.4785

(112,514.16)
(3,037.88)
(18,002.27)
3,837,966,349.10
307,566,267.6722
12.4785
12.6034
12.4598
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หน่วย: บาท
ชนิดหน่ วยลงทุน
เพือ่ การออม
12.4785
12.4786
12.4785
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วันที่ 2 :
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม จํานวน 20,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป จํานวน 10,000,000 บาท
3. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน้ 1,500,000 บาท

รายการ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทําการก่อนหน้า
รายการของวันทําการก่อนหน้าที่เกีย่ วข้องกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด
1) ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
2) ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จํานวน 1,500,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน(/365)
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.02889%
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้า (หน่วย)
1) หน่ วยลงทุนเพิ่มขึน้ จากการซื ้อหน่ วยลงทุน ชนิดหน่ วย
ลงทุนเพื่อการออม จานวน 20,000,000 บาท/12.4786 =
1,602,743.8975หน่ วย
2) หน่ วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่ วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
ทั่วไป จานวน 10,000,000 บาท/ 12.4598 = 802,581.1008
หน่ วย
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน




กองทุนรวม
3,837,966,349.10

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
3,837,966,349.10

หน่วย: บาท
ชนิดหน่ วยลงทุน
เพือ่ การออม
-

20,000,000.00
(10,000,000.00)
10,000,000.00
3,847,966,349.10

20,000,000.00
(10,000,000.00)
(10,000,000.00)
3,827,966,349.10

20,000,000.00
20,000,000.00

1,500,000.00
3,849,466,349.10

1,492,203.67
3,829,458,552.77

7,796.33
20,007,796.33

(112,847.37)
(3,046.88)
(18,055.59)
3,849,332,399.26
308,366,430.4689

(112,260.84)
(3,031.04)
(17,961.74)
3,829,325,299.15
306,763,686.5714

(586.33)
(15.84)
(93.85)
20,007,100.11
1,602,743.8975

12.4829
12.4830
12.4829

12.4829
12.6078
12.4642

12.4830
12.4831
12.4830

กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการล่าสุ ดเท่ าใด ?
7,146,520,914.76 บาท
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด ?
กองทุนนี้เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการลงทุน เป้าหมาย และระยะเวลาในการลงทุน ควา ม
ต้องการในการใช้เงินนี้ในอนาคต ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปสําหรับผู้ลงทุนแต่ละรา ย ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาจากความต้องการและข้อจํากัดในการลงทุนของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกําหนด
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ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1) ความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน
2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้ นหรือไม่ ? อย่ างไร ?
ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น
กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน คือ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่ างไร ?
ลักษณะสาคัญของกองทุนหลัก
ชื่อ
ARK Next Generation Internet ETF
ประเภท
Active Equity ETF
นโยบายการลงทุน
กองทุ น มี น โยบายลงทุ น อย่ า งน้ อ ย 80% ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ในตราสารทุ น ทั้ ง ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet
ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี จากอุป กรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทที่
นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นํ าเสนอผลิตภัณ ฑ์และบริการผ่านระบบอิน เทอร์เน็ต (Mail Order
Houses) และบริ ษั ท ผู้ พั ฒ นาหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมรู ป แบบการชํ า ระเงิ น (Payment
Methodologies) Big Data ระบบที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นการใช้
อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้
การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ ผลประโยชน์จากการร่วม
ทุน (Partnership Interests) และหน่วยลงทุน ของกองทรัส ต์ธุรกิจ (Business Trust) รวมถึง
ตราสารทุนประเภทอื่น หรือผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Ownership Interests) ทั้งนี้
กองทุนจะลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า ตลาดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาด
เล็กมาก และในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวมากกว่า 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ของ
ธุรกิจที่มีการดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล ทางด้านอินเทอร์เน็ต และบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ กองทุน
อาจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ รวมถึ ง American
Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depository Receipts (“GDRs”)
กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed Exchange
Trade Fund)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะ
ลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุ น ในธี ม Next Generation Internet และทํ า การคั ด เลื อ กหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นบทวิ จั ย และ
บทวิเคราะห์ภายในของบริษัท รวมถึงจะลงทุนในบริษัทที่มีการนําเอานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธีมการลงทุนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยกองทุนจะพิจารณาจากแนวโน้มการขยายตัวของ
แต่ละบริษัท หรือภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กองทุนจะใช้การวิเคราะห์แบบ “Top
Down” และ“Bottom up” เพื่อ คัดเลือ กหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และนํ ากรอบของ The United
Nations Sustainable Development Goals ซึ่งรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
มาร่วมพิจารณาในบทวิจัยและกระบวนการลงทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
30 กันยายน 2557
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทําการซื้อขาย
ทุกวันทําการ
รหัสหลักทรัพย์
ARKW
สกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ ขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประมาณ
บริษัทจัดการ (Investment Adviser)
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator)
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)
ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting)
แหล่งข้อมูล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
0.76% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ARK Investment Management LLC
The Bank of New York Mellon
Tait, Weller & Baker LLP
https://ark-funds.com/arkw

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติม
โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorized Participants Concentration Risk) : กองทุนมีจํานวนสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ผู้ร่วมค้า
หน่วยลงทุนที่จํากัด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนออกจากธุรกิจ หรือไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และไม่มีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน
รายอื่นที่สามารถส่งคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต อาจส่งผลทําให้หน่วยลงทุนของกองทุนซื้อขายในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน ความเสี่ยงของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจเพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่กองทุนอีทีเอฟมีการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนอีทีเอฟดังกล่าวมั กจะ
กําหนดให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนต้องวางหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่
2. ความเสี่ยงของหมวดธุรกิจการสื่อสาร (Communications Sector Risk) : ผลการดําเนินงานของกองทุนจะได้รับผลกระทบจากหมวดธุรกิจการสื่อสารมากกว่า
กองทุนที่ลงทุนในหมวดธุรกิจดังกล่าวน้อยกว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะมีความเสี่ยงจากความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์และบริการอั นเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคู่แข่ง บริษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสารอาจได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางการแข่งขันอื่นๆ เช่น การ
แข่งขันด้านราคา ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา ข้อกําหนดด้านเงินทุนจํานวนมาก และกฎระเบียบของรัฐบาล นอกจากนี้ อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่
ผันผวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคที่คาดเดาไม่ได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถใน
การทํากําไรของบริษัทในหมวดธุรกิจการสื่อสาร แม้ว่าทุกบริษัทอาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัยของเครือข่าย แต่บางบริษัทในหมวดธุรกิจการ
สื่อสารอาจตกเป็นเป้าหมายเฉพาะของการแฮ็ก และการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลของผู้บริโภค หรือการหยุดชะงักในการให้บริการ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น
3. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) : ทรัพย์สินของกองทุนจะกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ที่ดําเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตและหมวดอุตสาหกรรมของบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้น กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิ จ การเมือง
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบทางลบมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
4. ความเสี่ยงจากหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary Risk) : หมวดสินค้าฟุ่มเฟือยอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การแข่งขัน รายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภค แนวโน้มทางสังคม และ
แคมเปญทางการตลาด
5. ความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency Risk) : สกุลเงินดิจิตอล (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin) ซึ่งมักเรียกกันว่า“ สกุลเงินเสมือน” หรือ“ สกุลเงิน
ดิจิตอล” ดําเนินการในรูปแบบควบคุมแบบกระจาย (decentralize) แลกเปลี่ยนทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเก็บรักษามูลค่าเช่นเดียวกับเงิน
กองทุนอาจลงทุนทางอ้อมใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอล ผ่าน Bitcoin Investment Trust (GBTC) สกุลเงินดิจิตอลดําเนินการโดยปราศจากการควบคุมของ
หน่วยงานหรือธนาคารใด และไม่มีการหนุนหลังโดยรัฐบาล แม้ว่าจะลงทุนในทางอ้อม สกุลเงินดิจิตอลอาจมีความผันผวนสูงมากและ GBTC อาจได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ซึ่งส่งผลทําให้กองทุนอาจซื้อขายในราคาที่สูงค่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิตอล ไม่สามารถใช้
ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย ธนาคารกลาง รัฐบาลในประเทศหรือต่างประเทศ อาจจํากัดการใช้และการแลกเปลี่ยนของ สกุลเงินดิจิตอล และกฎระเบียบใน
สหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอาจถูกระงับการดําเนินการหรืออาจหยุดการซื้อขายอย่างถาวรเนื่องจากการ
ฉ้อโกง ความขัดข้องทางเทคนิค การถูกขโมยข้อมูลหรือมัลแวร์
6. ความเสี่ยงด้านภาษีของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency Tax Risk) : ประเด็นสําคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากการลงทุนใน Bitcoin ยัง
มีความไม่แน่นอน และการลงทุนใน Bitcoin อาจสร้างรายได้ที่ไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริการ GBTC ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ ดังนั้น การลงทุนของกองทุนผ่าน GBTC จะเสมือนเป็นการลงทุนโดยตรงใน Bitcoin
7. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) : เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตกําลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในการ
ดําเนินธุรกิจ กองทุนจึงมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การละเมิดความปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์ หมายถึ งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยเจตนาและไม่ ได้ ตั้งใจ อาจทําให้ กองทุนสูญเสียข้อมู ลที่ สําคั ญ ข้อมู ลได้รั บความเสี ยหายหรื อสู ญเสี ย
ความสามารถในการดําเนินงาน เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทําให้กองทุนต้องทําผิดกฎระเบียบ เสื่อมเสียชื่อเสียง มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือเกิดความสูญเสียทางการเงิน การละเมิดความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์อาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบข้อมูลดิจิทัลของกองทุนโดย
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ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการแฮ็กหรือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือการโจมตีจากภายนอกเพื่อให้เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ การ
ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ให้บริการแก่กองทุน เช่น ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน หรือผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการถูกละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยตรง ในขณะที่กองทุนได้จัดทําแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบบริหารความเสี่ยงที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ยั งคงมีข้อจํากัดที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแผนและระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ยังไม่มีการรับประกันว่าความพยายามดังกล่าวจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ควบคุมระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ออกหรือผู้ให้บริการแก่กองทุนโดยตรง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในใบแสดงสิทธิ (Depositary Receipts Risk) : ADR and GDR เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัททรัสต์ ซึ่งใช้เป็นหลักฐาน
ของความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทในต่างประเทศ และให้สิทธิแก่ผู้ถือในการรับเงินปันผลและกําไรส่วนเกินทุนทั้งหมดที่จ่ายให้กับ
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิง ผู้ออกใบแสดงสิทธิบางรายจะไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรือไม่มีการ
ส่งผ่านสิทธิในการออกเสียงใดๆ ในหลักทรัพย์ดังกล่าว การลงทุนในใบแสดงสิทธิอาจมีสภาพคล่องน้ อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
นอกจากนี้ ใบแสดงสิทธิอาจไม่จําเป็นต้องออกในสกุลเงินเดียวกันกับหลักทรัพย์อ้างอิงที่สามารถถูกแปลงสภาพได้ รวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงอาจไม่มี
การดูแลข้อมูลของใบแสดงสิทธิ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญในสหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Disruptive Innovation Risk) : บริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทาง
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแทนที่เทคโนโลยีเก่าหรือสร้างตลาดใหม่อาจไม่สามารถทําได้ในความเป็นจริง บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในช่วงแรก บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่อาจเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองหรือกฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
รัฐบาลในประเทศระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บริษัทเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงจากรูปแบบของนวัตกรรมที่เลือก และหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวอาจมี
ผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าบริษัทอื่นที่มุ่งเน้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้สร้างรายได้ในปัจจุบันจากการพัฒนา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งทําให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทเหล่านั้นจะสร้างรายได้จากการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอาจเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของธุรกิจโดยรวม ดังนั้น ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีอาจไม่ส่งผลตาอมูลค่าหุ้นที่ออกโดยบริษทั นั้น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศที่อยู่ในกลุ่มตลาดเกิด
ใหม่อาจมีความเสี่ยงที่มากกว่าหรือแตกต่างจากหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไป อันเนื่องมาจากตลาดมีการพัฒนาน้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่า และมี
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบ หรือความไม่แน่นอนอื่นๆ
ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : มูลค่าของตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่อาจปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบางบริษัทที่กองทุนลงทุน และยังรวมถึง
ความเคลื่อนไหวของหุ้น การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุน นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้ อ สภาวะ
ทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้องกับบางบริษัท ตราสารทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวโดยทั่วไป
ของตลาดหุ้น และการปรับตัวลดลงของตลาดในวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนในตราสารทุนนั้น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) : บริษัทที่กําลังพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่พยายามขัดขวางหรือแทนที่สถาบันการเงิน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไปต้องเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของตนได้ หากพวก
เขาเผชิญกับการโจมตีทางการเมือง และ/หรือกฎหมายจากคู่แข่งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยทั่วไปกฎหมายจะแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ ทําให้เกิดความท้าทายในการบรรลุการประหยัดต่อขนาด บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจไม่ได้รับรายได้ใดๆ ในปัจจุบัน และไม่สามารถ
มั่นใจได้ว่า บริษัทดังกล่าวจะได้รับรายได้จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจได้รับผลกระทบทางลบจาก
ความล้าสมัยอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ การโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การกํากับดูแลที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักในเทคโนโลยีที่บริ ษัทเหล่านั้น
พึ่งพา
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกต่างประเทศ จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาด
ต่างประเทศนั้น เช่น ความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่สูงหรือความเป็นชาตินิยม ราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศและราคาของหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาใน
บางครั้งอาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกต่างประเทศอาจมีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ในช่วงเวลาที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใน
ประเทศหรือภูมิภาคนั้น มูลค่าของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่สูงขึ้น
การขาดสภาพคล่อง หรือการปิดดําเนินการของตลาดแรกที่หลักทรัพย์นั้นซื้อขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Information Technology Sector Risk) : หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีประกอบด้วย บริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการและซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิส์ เซมิคอนดัก
เตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลในทาง
ลบต่ออัตรากําไร บริษัทเทคโนโลยีอาจมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงินหรือบุคลากรที่จํากัด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทคโนโลยีอาจเผชิญ
กับความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
เติบโตที่คาดเดาไม่ได้ และการแข่งขันในการให้บริการของบุคลากร ความล้มเหลวในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาและรักษาฐานลูกค้า หรือการ
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ได้รับการยอมรับจากตลาด อาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของบริษัท บริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องพึ่งพาทรัพย์สินทางปัญ ญาเป็น
อย่างมากและการสูญเสียสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอาจส่งผลทางลบต่อผลกําไรของบริษัทเหล่านี้
ความเสี่ยงจากการเหลื่อมเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ (International Closed-Market Trading Risk) : เนื่องจากหลักทรัพย์อ้างอิงบางตัวของกองทุนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ที่ปิดทําการในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทําการ ดังนั้น จึงมีความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์
อ้างอิงและราคาเก่าของหลักทรัพย์นั้น (เช่น ราคาปิดล่าสุดของตลาดต่างประเทศ) ซึ่งส่งผลต่อความแตกต่างของราคาซื้อขายที่สูงกว่าหรือ ต่ํากว่ามูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนที่มากกว่ากองทุนรวมอีทีเอฟที่ไม่ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ จํานวน 40 -50 หลักทรัพย์ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าของ
พอร์ตการลงทุนอาจปรับตัวลดลงเนื่องจากการลดลงของมูลค่าของตราสารทุนที่กองทุนลงทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจปรับตัวลดลงจากเหตุผลโดยตรงที่
เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น ผลการดําเนินงาน และความต้องการในสินค้าหรือบริการของผู้ออกตราสารนั้นที่ลดลง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่
โดยทั่วไปจะมีความผันผวนน้อยกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงที่ลดลง มูลค่าของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่
อาจจะไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับมูลค่าของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กกว่า
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการกองทุน (Management Risk) : ในฐานะของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-Managed ETF) กองทุนจะ
มีความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการกองทุน ความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการบริหารกองทุนให้บรรลุกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุน
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะผันผวนตามความผันผวนของตลาดที่กองทุนลงทุน มูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจ
ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์อื่น เช่น อัตราเงินเฟ้อหรือการคาดการณ์
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อุปสงค์โลกต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรบางประเภท ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ก่อการร้าย การควบคุมของรัฐบาลและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็นอย่างมาก
ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด (Market Trading Risk) : กองทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาดเป็นจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงการหยุดชะงักของ
กระบวนการเพิ่มและลดหน่วยลงทุนของกองทุน การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรองความผันผวนของตลาดที่รุนแรง หรือการขาดสภาพคล่องในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลทําให้หน่วยลงทุนมีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลทําให้ผู้ถื อหน่วยลงทุน
ขาดทุนเป็นจํานวนมาก
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเล็กมาก (Micro-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กมากอาจมี
ความเสี่ยงสูงในการขาดทุนและความผันผวนของราคา เนื่องจากรายได้และกําไรของบริษัทเหล่านั้นมีแนวโน้มที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ (บางบริษัทอาจ
ขาดทุน) นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กมากอาจจะมีความผันผวนมากกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มี
มูลค่าตลาดขนาดใหญ่ หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กมากมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในความถี่ที่น้อยกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่กว่า และจัดตั้ง
มานานกว่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าวและความสามารถในการขายหลักทรัพย์นั้นในอนาคต
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับ Next Generation Internet (Next Generation Internet Companies Risk) :
- ความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet Information Provider Company Risk) บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
จะให้บริการนําทางทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลคู่มืออ้างอิง และเผยแพร่ จัดหาหรือนําเสนอโฆษณาที่เป็นลิขสิทธิ์และ/หรือเนื้อหาของบุคคลทีส่ าม
บริษัทเหล่านี้มักจะมีรายได้หลักมาจากการโฆษณา และการลดค่าใช้จ่ายหรือลดผลขาดทุนที่จะส่งผลทางลบต่อธุรกิจ ซึ่งธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและ
เข้มข้นเป็นอย่างมาก และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้งาน การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มากขึ้น
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีความซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูงในกระบวนการของนวัตกรรม
และการลงทุน ซึ่งรวมถึงความถูกต้องในการเลือกเทคโนโลยี แนวโน้มทางการตลาด และความต้องการของผู้บริโภค จํานวนผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และความล้มเหลวในการดึงดูดและรักษาผู้ใช้จํานวนมากไว้ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ทางเลือกมากขึ้นอาจส่งผลเสียต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการของ
บริษัท ที่อาจล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริง แต่ก็อาจทําลายชื่อเสียงของบริษัท
และส่งผลเสียต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
- ความเสี่ยงของบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Catalog and Mail Order House Company Risk) บริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลการดําเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
ฤดูกาล การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวงจรผลิตภัณฑ์และราคา สินค้ามีตําหนิ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและ
รูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค หรือการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความต้องการสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสําคัญใน
ระหว่างเวลาที่มีการเก็บสินค้าคงคลัง ช่วงของการสั่งซื้อสินค้า และวันที่ขายสินค้า การได้มาซึ่งสินค้าคงคลังหรือส่วนประกอบบางประเภทอาจต้องใช้เวลา
รอคอยสินค้าที่ค่อนข้างนานและการชําระเงินล่วงหน้า และอาจไม่สามารถคืนสินค้าได้ ความล้มเหลวในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ
หรือความมีประสิทธิภาพของศูนย์กระจายสินค้าอาจส่งผลให้มีสินค้าคงคลังมากเกินไปหรือสินค้าคงคลังไม่เพียงพอหรือความไม่มีประสิทธิภาพในการ
กระจายสินค้า ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการด้อยค่า หรือทั้งสองอย่าง ธุรกิจของบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่อนข้างมาก และความล้มเหลวในการกักตุนสินค้าหรือการจัดเก็บสินค้าที่ได้รับความนิยมในจํานวนทีเพียงพอในช่วงระยะเวลาที่มีความ
ต้องการสินค้าสูงอาจส่งผลต่อรายได้อย่างและการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ การเข้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีผู้เ ข้าชมสูงสุดอาจทําให้ระบบ
หยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้าที่ลดลงและความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
9

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
23. ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund Risk) : กองทุนถูกจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่มีการกระจายการลงทุน ดังนั้น กองทุนอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์จํานวนน้อย หรืออาจลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลั กทรัพย์
หนึ่งอาจส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจส่งผลทําให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน
24. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดกลางและเล็ก (Small- and Medium-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตลาด
ขนาดกลางและเล็กอาจมีความผันผวนที่มากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและเล็กจะมีประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรทางการเงิน ประสบการณ์ในการบริหาร และความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ดังนั้น การลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดกลางและเล็กอาจสร้างผลตอบแทนได้ช้ากว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่
ARK Next Generation Internet ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5.00 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าหน่วยลงทุน
138.92 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดาเนินงานของกองทุน (%)

* ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ส่ วนที่ 2 คาถามและคาตอบเกีย่ วกับข้ อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน


กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร?
1. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและวิธีการในการจองซื้อหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่ระบุ ไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะจองซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet” สามารถขอรับหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
1.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื้อแต่ละรายจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบคํา ขอเปิดบัญชีกองทุน (สําหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่
กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัทจัดการกําหนด เช่น สําเนาบัตรประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือ
หนังสือรับรองและหนังสือมอบอํานาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
(2) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตร
เดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนําเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกําหนด หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเ ก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับการจองซื้อภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่า ซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคาร
หรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริก ารรับชําระเงินด้วยบัตร
เครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตามวิธีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะเป็นไปเงื่อนไขและวิธีการให้บริ การของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกําหนดขึ้น โดยเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเก ณฑ์และเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ หรือบั ตรเครดิต (ถ้ามี)
หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือ บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนําเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกําหนด หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนด้วยเงิน หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบหนี้กันได้
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้จองซื้อที่ได้ทําการจองซื้อหน่วยลงทุนและชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อ หน่วยลงทุน
ไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนําเงินค่ าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจาก
ผู้จองซื้อเข้าบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้
- ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผู กพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วในกรณี ที่บริษัท
จัดการไม่ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
บริษัทจัดการอาจให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อ ยละ 15 ของจํานวนจํานวนเงินทุนของโครงการ
โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคําสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ โดยจํานวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยหน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรห รือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(4) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี้
(4.1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือมีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจํา หน่ายหน่วย
ลงทุนและถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวและคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไ ด้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจั ดการ
จะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วนให้ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนด้วยเพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(4.2) ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจั ดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการ
คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนข องเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สําหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดําเนินการโดยวิธี การ
อื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการข าย
หน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยการดําเนินการดังกล่าวจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และ
ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สํานักงานทราบ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
ของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผ ลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี
1.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใ นเขตหักบัญชี
เดียวกันกับบริษัทจัดการภายในวันที่จองซื้อเท่านั้น ทั้ งนี้ เช็คหรือดราฟต์12ดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อ
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ซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รับเช็คหรือ ดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคํา
สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อ เรียกเก็บเงินภายในวันที่จองซื้อ เป็นวันทําการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซื้อหน่วย
ลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1.1
1.3 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต :
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าไ ด้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1.1
1.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย
1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุน โดยให้ถือว่าคําสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําสั่งซื้อหน่ว ยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องย อมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบ ริษัทจัดการให้ยึด
ตามข้อ 1.1 (2) ถึง (5)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณ ฑ์ที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้ นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคําสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับแ ละผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ ขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัด การให้ยึดตามข้อ
1.1 (2) ถึง (5)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท
จัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดย
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ นแล้ว ทั้งนี้
สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้กองทุนนี้
ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประ กาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
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เงื่อนไขอื่นๆ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการอื่นใด
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุ นทราบ โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
2. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
2.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (เฉพาะ
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม) ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังวันหรือเวลาทําการซื้อขายที่กําหนดไว้ ให้ถือเป็นรายการของวัน
ทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไปนั้น
2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท โดยไม่จํากัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละครั้ง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในคําขอเปิดบัญชีกองทุน(สําหรับการสั่งซื้อ
ครั้งแรก) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเ ติม ให้
ครบถ้วนชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใด
ที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดําเนินการ
ดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) ผู้สั่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด ( ถ้ามี) หรือโดยการนําเงิน
เข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกําหนด หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่รับคําสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น
ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จํากัด” และการนําเช็ค
หรือเงินสดเข้าบัญชี จะต้องนําเข้าบัญชีกระแสรายวัน “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จํากัด” ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่
กําหนดดังต่อไปนี้
- ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่บัญชี 0001-113-005096-0
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสีลม
เลขที่บัญชี 001-1-31349-3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักรัชโยธิน
เลขที่บัญชี 111-3-05847-7
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่บัญชี 101-3-39757-3
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักเพลินจิต
เลขที่บัญชี 001-0-16443-3
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู
เลขที่บัญชี 182-6-00271-5
อย่างไรก็ตามการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากธนาคาร
หรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี)หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือให้ถือว่าคําสั่งซื้อ ดังกล่าวเป็นรายการของวันทําการซื้อ
ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไปนั้น ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ ามี) บัตรเดบิต
(ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเ ครดิต (ถ้ามี) หรือ
บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนําเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกําหนด หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
อาจกําหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็ค เพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขา ยถัดไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะระงับ
การขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รั บเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจาก
ธนาคารผู้เรียกเก็บ
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5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุด ทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
7) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือคําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร หรือวิธีการชําระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมอื่นที่
บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบกันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
8) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้ อหน่วยลงทุนไม่ได้
ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
9) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายจํานวนนั้น
2.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้ อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใ นเขตหักบัญชี
เดียวกันกับบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบั ญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รับเช็คหรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคํา
สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันและเป็นวันทําการซื้อขายที่กําหนด เป็นวันทําการซื้อขา ยให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายที่คํานวณได้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ย วกับวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 2.1 (2), (5) ถึง (9)
2.3 การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ําเสมอ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี)หรือบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบั ตรอื่น
ใด (ถ้ามี) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตามช่วงเวลา โดยยื่นคําขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตร เดบิต (ถ้ามี) หรือ
บัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) อย่างสม่ําเสมอ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกหักเงินในจํานวนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการ ทํารายการในแต่ละครั้ง และจํานวนเงินที่ถูกหัก
ดังกล่าวจะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
2) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทํารายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแ ล้ว และบริษัทจัดการ
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามข้อ 2.1 (2), (5) ถึง (9)
3) การชําระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษั ทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่ สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชําระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เพื่อชําระค่าซื้อห น่วยลงทุนบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ําเสมอด้วยวิธีการหักบัญชี เงินฝากธนาคาร
หรือหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 2.1 (2), (5) ถึง (9)
2.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย
1) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุน โดยให้ถือว่าคําสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําสั่ง ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัท 15จัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการสั่งซื้อ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
หน่วยลงทุน รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ เสี่ยงใดๆ ที่
อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอั นเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 2.1
(5) ถึง (9)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตา มหลักเกณฑ์ที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลั กเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้ นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคําสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้ นใช้แทนใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ ขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 2.1 (5) ถึง (9)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท
จัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดย
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดของวันทําการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา
ที่กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันถั ดจากวันทํา
การซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
2.6 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 2.1 (2), (5) ถึง (9)
ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่
สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชํา ระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่น
ใดเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่า
ได้รับ ความเห็น ชอบจากผู้ถือ หน่ วยลงทุน แล้ว ซึ่งจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็น สําคัญ และจะปฏิบัติให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายห รือรับซื้อ
คืน ทุก แห่ง หรือ ในเว็ บ ไซต์ของบริษั ท จัดการ ทั้ งนี้ ในกรณีที่เ ป็น การหยุ ดรับ คํ าสั่งซื้ อ หน่ วยลงทุน เป็น การถาวร บริษัท จั ดการจะแจ้งให้สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร
2.7 ข้อจํากัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้ องแจ้งให้ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคําสั่งซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย 16ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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2.8 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื้อ
ขายตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้ง นี้ สําหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
3. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
3.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ในราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้ นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ
หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคําสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรือเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นคําสั่ง ขายคืนในวันทํา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนวันหรือยกเลิกการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้ งนี้ บริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขายหรือ
รับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจํา นวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จํากัดมูลค่าสูงสุดและต่ํา สุดในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละวัน
3) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบี ยนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏ อยู่ภายในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือระบุจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
5) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั่งขายคืนไว้ และจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใ บคําขอใช้บริการ
กองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุ นรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื้อขายใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคําสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริ ษัทจัดการก่อน
8) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคําสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด และส่งมายัง
บริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ โดยบริษัท จัดการจะถือว่าคําสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งกําหนดไว้ในหนังสือชี้ช วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เป็นวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อ 17ขายนั้ น เป็น เกณฑ์ในการคํานวณ สํา หรับ คําสั่งขายคืน หน่ วยลงทุนที่ได้รั บ
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หลังจากวันและเวลาซึ่งกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญจะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 3.1 (2) ถึง (8)
3.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิ ธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 3.1 (2) ถึง (8) ทั้งนี้
ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่ สํานักงาน
บริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์
3.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย
1) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุน โดยให้ถือว่าคําสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํา รายการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการใน
การขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากการใช้
บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 3.1 (2) ถึง (8)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ง หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนได้ในอนาคต โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคําสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอ
ใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจา กการใช้บริการ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 3.1 (2) ถึง (8)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนา คต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดกา รจะเปิดให้บริการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดของวันทําการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายนั้น การสั่งขา ยคืนหน่วย
ลงทุนหลังเวลาที่กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อข ายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้ ณ วันถัดจากวันทําการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
3.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ นแล้ว ซึ่งจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึด
ตามข้อ 3.1 (2) ถึง (8) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนด้วย
วิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ง 18จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ วยลงทุน เป็น สํา คัญ และจะปฏิบัติใ ห้

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ




กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้ อ
หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนาม
ของ US Person
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกําหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่ งที่รับไว้ แล้ ว และ
การหยุดรับคาสั่ งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร ?
การเลือ่ นกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อ นกําหนดการชําระเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนเปิดได้ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่า
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่ งที่รับไว้ แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจ
หยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือ
จะหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ
ได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
จัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ19การกระทําดังต่อไปนี้

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่ บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม
การหยุดรับคาสั่ งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อ คุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ วยลงทุน หรือ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ของประเทศ หรือ เพื่อ รักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้


วิธีการสั บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบี้ยปรับ
การถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือ เรื่อง “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนั บสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)
1.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบ บ
อินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการซื้อขาย ระหว่ างเวลาซึ่งกําหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังวันและเวลาที่กําหนด จะถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายถัดไป
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกําหนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือวิธีการในชําระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบ
โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
1.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง หากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
หรื อ ผ่ า นบริ ก ารธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ (ถ้ า มี ) ได้ รั บ คํ า สั่ ง 20สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ภายในวันและเวลาซึ่งกําหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้
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ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
สําหรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรั บซื้อคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยบริษัทจัดการจะทําการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
การลดหน่วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันสับเป ลี่ยน
หน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
อนึ่ ง มู ล ค่ าหน่ วยลงทุน ที่ ใ ช้คํ า นวณราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื น ในการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ข้ างต้ น ต้ อ งเป็ น มู ล ค่ า ที่ไ ด้ รั บ การรับ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
1.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทาง
โทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสํา คัญ โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจํานวน
หน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน
(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจํานวนเงินลงทุน หรือระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่
ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ จํานวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ภายใต้วิ ธีการที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือ เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF)
2.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรื อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่ นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกําหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังวันและเวลาที่กําหนด จะถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายถัดไป
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทําการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกําหนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่า นั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือวิธีการในชําระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ข องผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
โดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
2.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง หากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาซึ่งกําหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืน
หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทํ า การรั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุน ที่ กํ า หนดไว้ หั ก ด้ ว ย21ค่าธรรมเนี ยมการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุน ต้น ทาง (ถ้ามี) สําหรับ
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คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคื นหน่วยลงทุน
ถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยบริษัทจัดการจะทําการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
การลดหน่วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันสับเป ลี่ยน
หน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น
อนึ่ ง มู ล ค่ าหน่ วยลงทุน ที่ ใ ช้คํ า นวณราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื น ในการสั บ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น ข้ างต้ น ต้ อ งเป็ น มู ล ค่ า ที่ไ ด้ รั บ การรับ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
2.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุดังต่อไปนี้
1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) (กองทุนต้นทาง) ไปยัง
กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
3) การสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน จากกองทุนรวมชนิ ดหน่ วยลงทุนเพื่อ การออม หรือกองทุนรวมเพื่อ การออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
(กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) (กองทุนปลายทาง)
4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มาเข้ากองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุน
เพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออม
ตามที่ระบุในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
พร้อมทั้งระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่า นั้น
(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจํานวนเงินลงทุน หรือระบุจํานวนหน่วยลงทุ นที่
ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ จํานวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัด การจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นั้น ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือเรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
เงื่อนไขอื่นๆ :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสํา คัญ และจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สํานักงา นบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) เป็นการชั่วคราวและ/หรือ
ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลง ทุนทราบโดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet


กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ ?
สิ ทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการ
โอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนที่สํานักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัท
จัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน พร้อม
เอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบี ยนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000
หน่วย ในวันที่ยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
2. ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF)
เนื่องจากกองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการออมในระยะยาว
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่สามารถที่จะโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF) จะนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไป
เป็นประกันมิได้



ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกีย่ วกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้จากช่ องทาง ?
ท่านสามารถติดตามมูล ค่าทรัพย์สิน สุท ธิ มูล ค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุน ของกองทุน ผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดกา ร
(http://www.tiscoasset.com)

ส่ วนที่ 3 คาถามและคาตอบเกีย่ วกับสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน




กองทุนรวมนี้มีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ ? อย่ างไร ?
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานทีอ่ อกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลั งการเสนอ
ขายครั้งแรก
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่องใด ? ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ? ข้ อมูลเกีย่ วกับการถูกจากัดสิ ทธิออกเสี ยงในกรณีที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ าอัตราที่ประกาศกาหนดเป็ นอย่ างไร ?
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัท
หลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจํานวนที่ถืออยู่
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ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีวิธีการอย่ างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ ? อย่ างไร ?
หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกํากับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด โทรศัพท์ 0-2633-6455 ถึง 6457
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2256-2316-21
ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กองทุนรวมนี้มีการระบุภูมิลาเนาในประเทศไทย เพือ่ การวางทรัพย์ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ไม่ มีภูมิลาเนาในประเทศไทยหรือไม่ ? อย่ างไร ?
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนาเพือ่ การวางทรัพย์
ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดอืน่ ๆ เพิม่ เติมหรือไม่ ? อย่ างไร
(1) การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะ
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาทําการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม เหมาะสม โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวั นและเวลาทําการ
โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด
ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ
ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
(3) เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้/สัญญาสําคัญ
สําเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้สามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทําการปกติ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ ชั้น 9 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 48/16-17
ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(ก) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(ข) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(ค) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(4) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่ งจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้
แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นนั้ ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(ข) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและ
คํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วยอย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนยิ มตาม
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
(5) ข้อจํากัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริก า บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น
ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลา 24ที่จองซื้อ หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน
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(แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกําหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
(6) ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่า
ในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสาร
ยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(ก) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
(เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กับกองทุนรวมที่
เป็น NPFFI
(ข) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวม
หรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(ก) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ่ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทั้ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(ข) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(ค) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
25

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
(ก) ไม่รับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(ข) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(ค) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(ง) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดํา เนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่
ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการรู้จักลูกค้า
(Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้
ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทําธุรกรรมของผู้ถื อหน่วยลงทุนได้
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่า เชื่อถือหรือ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลและ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สําเนาหนังสือ รับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหนังสือมอบอํานาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมาย
ต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คําว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ
ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
(8) การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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ส่ วนที่ 4 คาถามและคาตอบเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม


ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่
1. นายชาตรี จันทรงาม
2. นายพิชา รัตนธรรม
3. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
4. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
5. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
6. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่
1. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
2. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส

ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตําแหน่ง กรรมการอํานวยการ

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
1. จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท : 101 กองทุน
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม : 67,362.30 ล้านบาท


รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่
1. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ตําแหน่ง
2. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา
ตําแหน่ง
3. นายสุรชัย พรชัยทิพย์รัตน์
ตําแหน่ง
4. นายอนุชา หล่อทองคํา
ตําแหน่ง
5. นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
ตําแหน่ง
6. นายณัฐภณ อัศวเหม
ตําแหน่ง
7. นายนราธร จารุกุลวนิช
ตําแหน่ง
8. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
ตําแหน่ง
9. นายพีรภัทร์ แสงทองฉาย
ตําแหน่ง
10. นายภัคพล วนวิทย์
ตําแหน่ง
11. นายสากล รัตนวรี
ตําแหน่ง
12. นายเฉลิมเดช เตชะโต
ตําแหน่ง
13. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
ตําแหน่ง
14. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
ตําแหน่ง
15. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
ตําแหน่ง
16. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม ตําแหน่ง
17. นายอิทธิกร ปราการพิลาศ
ตําแหน่ง
18. นายเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์
ตําแหน่ง
19. นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล
ตําแหน่ง
20. นางสาวรณิดา อังสนันท์
ตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
เลขานุการ
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รายชื่ อผู้ จัดการกองทุ น ประวัติการศึ กษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุ น รวม รวมทั้งหน้ า ที่ความรั บผิด ชอบ
ของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว?
1. นายสากล รัตนวรี
ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา

สอบผ่าน CFA ระดับ 3/2559

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

บทบาท/หน้ าที่

2559 – ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการกองทุน

ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน

ผูจ้ ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ

ประสบการณ์การทางาน 9 ปี

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน/ วิเคราะห์

จานวนปีที่อยูใ่ นธุรกิจจัดการลงทุน 7 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
MSc in Finance, Imperial
College London, UK/2555

2558 – 2559 ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน

MA in International Economics

2555 – 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกากับและควบคุมความเสีย่ ง จัดทาและนาเสนอนโยบายควบคุม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

and Finance

สานักงานประกันสังคม

การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
จานวนปีที่เป็นผูจ้ ัดการกองทุน 4 ปี

ความเสีย่ งจากการลงทุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2553
2553 – 2554 Research Analyst
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์),

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการตลาด

The Nielsen Company (Bangkok)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2551
2551 – 2552 วิศวกร

วิศวกรลอจิสติกส์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
ประสบการณ์ ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา
CFA Charter Holder

University of Colorado at Boulder,
MBA, United States /2555

Chulalongkorn University,
Bachelor of Economics / 2549

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
ชื่ อบริษัท

บทบาท/หน้ าที่

2561 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
2561

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

ผูจ้ ัดการกองทุน/ บริหารกองทุนรวม ประสบการณ์ทางาน 12 ปี

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน/วิ เคราะห์การ จานวนปีที่อยูใ่ นธุรกิจจัดการลงทุน 9 ปี
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

2555 - 2561 Wealth Manager
ให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
รายบุคคล และสถาบัน
2551 - 2552 ที่ปรึกษาการลงทุน, ตราสารอนุพันธ์
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับฟิวเจอร์และ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ออฟชั่นแก่ลูกค้าบุคคล
2550 - 2551 ที่ปรึกษาการลงทุน
ให้คาแนะนาการลงทุน (ตราสารทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แก่ลูกค้าบุคคล
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3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
ประสบการณ์ ทางาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา
CFA Charter Holder,
CFA Institute/2561

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
ชื่ อบริษัท

บทบาท/หน้ าที่

2562 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการกองทุน
ผูจ้ ัดการกองทุน/ บริหารกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

ประสบการณ์ทางาน 4 ปี 9 เดือน

Certified FRM Holder,
GARP / 2561

2561

Chulalongkorn
University, Bachelor of
Engineer / 2557

2560-2561

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง/
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

บริหารความเสีย่ ง/
จานวนปีที่เป็นผูจ้ ัดการกองทุน 2 ปี
บริหารความเสีย่ งการลงทุนตราสารทุน
และตราสารหนี้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์

2558

ผูจ้ ัดการโครงการ/
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริหารจัดการโครงการ/ควบคุมงาน
ก่อสร้างและงบประมาณ





ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน/วิ เคราะห์การ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
2. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
11. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จํากัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด
13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด
16. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด
17. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
18. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
19. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
20. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

จานวนปีที่อยูใ่ นธุรกิจจัดการลงทุน 2 ปี 6 เดือน

0-2633-7381-84
0-2633-6151 ถึง 6171
0-2633-6616, 0-2633-6655
0-2658-9233
0-2658-8888
0-2635-1718
0-2659-7000
0-2305-9559
0-2949-1000
0-2657-7170
0-2680-1234
0-2660-6677
0-2638-5000
0-2217-8888
0-2697-3873
0-2648-1111
0-2659-8000 ต่อ 8120
0-2695-5076
0-2627-3100
0-2231-3777
0-2680-5053

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ชั้น 17 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2310-5 โทรสาร 0-2128-4621-4
ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย
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รายชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777
รายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือนางสาวชื่นตา ชมเมิน หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
เลขที่ 503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (เอ) ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253

ส่ วนที่ 5 คาถามและคาตอบเกีย่ วกับช่ องทางทีผ่ ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกองทุนรวมนี้


ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกองทุนรวมนี้ได้ ที่ช่องทางใดบ้ าง
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777
Website : http://www.tiscoasset.com
Email : tiscoasset@tisco.co.th
2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภทของความเสี่ ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ

แนวทางการบริหารความเสี่ ยง

1. ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk) คื อ โอกาสที่ ราคาหลั กทรั พย์ หรื อ 1. บริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การศึ ก ษาและประเมิ น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น
อย่างระมัดระวัง รวมถึงจะดําเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงิ นและตลาดทุ น
ผลกระทบต่ อระดั บราคาของหลั กทรั พย์ อย่ างสม่ํ าเสมอและต่ อเนื่ อ ง
สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต
นอกจากนี้ จะศึกษาข้อจํากัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
หรือเกิดสงคราม เป็นต้น
ของกองทุนอีกด้วย
2. ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คื อ 2. กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่ง
ต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยง
เมื่อเที ยบกับเงิ นอีกสกุ ลหนึ่ ง เนื่ องจากกองทุ นลงทุ นในหน่ วยลงทุนของ
สู งจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ น จากการที่ กองทุ น นํ าเงิ น บาทไปซื้ อ ขาย
กองทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก เป็นสกุลเงิน
ทําให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่ องจากต้องแลกเปลี่ยนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจาก
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเป็นเงินสกุลบาท
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่ างเงิ นบาทและสกุ ลเงิ นดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ที่กองทุนไปลงทุน และทําให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจาก
อั ต ราแลกเปลี่ ย น/หรื อ ได้ รั บ เงิ น คื น ต่ํ า กว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกได้
โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้ อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่
ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทําธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้ น ทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิด
ประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนดําเนินการดังกล่าว ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(ปั จ จุ บั น กองทุ น มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น
ประมาณ 90% ของมูลค่ าทรัพย์ สินที่ลงทุนในต่ างประเทศ)
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ประเภทของความเสี่ ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ

แนวทางการบริหารความเสี่ ยง

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ได้แก่ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
เสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่กองทุน
ที่กองทุนได้ลงทุนไว้
ลงทุนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุน
ได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนํ าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 4. บริษัทจัดการจะศึกษาข้ อจํากัด เงื่อนไข และประเมิ นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
คือ ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศ
อย่างระมัดระวั ง ก่อนที่จะลงทุ นในหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้
ได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ได้
เพื่ อมิ ให้ เป็ นอุ ปสรรคต่ อ การลงทุ น และการนํ าเงิ น กลั บเข้ าประเทศ
ของกองทุน
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่ องของตราสารที่กองทุ นลงทุน (Liquidity Risk) 5. เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange
ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ ก องทุ น ไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ยตราสารนั้ น ๆได้ ใ นราคา
Traded Fund) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ
จึงซื้อขายได้ง่ายทุกวันและมีสภาพคล่องสูง กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านนี้
อยู่ในเกณฑ์ต่ํา
6. ความเสี่ ยงจากการเข้ า ทํ าสั ญญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk) คื อ 6. ผู้ จั ด การกองทุ น จะพิ จ ารณาการลงทุ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งตาม
ความเสี่ ยงจากการลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าเพื่อป้ องกั นความเสี่ยง
หลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการพิ จ ารณาความเสี่ ย งลงทุ น /
โดยระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงนั้นจะขึ้นกับ
คณะกรรมการลงทุ น ของบริ ษั ทจั ดการ เช่ น จํ ากั ดสั ดส่ วนการลงทุ น
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคตของผู้จั ดการกองทุน ซึ่ งอาจไม่ สามารถ
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นร้อยละต่อขนาดของกองทุน
ป้องกั นความเสี่ยงได้ทั้ งหมด และหากคาดการณ์ผิ ดอาจทําให้ เสี ยโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
7. ความเสี่ ย งจากความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ อ อกตราสาร (Credit Risk) คื อ 7. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมีคุณภาพ มีประวัติ
โอกาสที่ผู้ ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตาม
การดํ า เนิ น งานที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง นอกจากนี้ ผู้ จั ด การกองทุ น
กําหนดเวลา
จะติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาของตราสาร
อย่างสม่ําเสมอ
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุน
อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรั พย์ สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงิน
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คูส่ ัญญาในประเทศ ที่มีอันดับความ
รวมกันไม่เกินร้อยละ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คูส่ ัญญาในต่างประเทศ ที่มีอันดับความ รวมกันไม่เกินร้อยละ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรั พย์ สิน (Product Limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา
รวมกันไม่เกินร้อยละ
ใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
รวมกันไม่เกินร้อยละ
แต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้ /ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึง ตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่)/เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP
- Total SIP
รวมกันไม่เกินร้อยละ
- สัญญาซื้อขายล่างหน้า (Derivatives)
- การเข้าทําธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ลงทุนไม่เกิน
(Hedging)
- การเข้าทําธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
Global Exposure
(Non-Hedging)
Limit
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20
20
10

10
10

25
45

25

15
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
จํากัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100%
ของ NAV
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อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออก
ลงทุนไม่เกิน
รายใดรายหนึ่ง

- หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

- หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

- หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน
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25
(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
(Financial Liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนั้น
(2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี Credit Rating อยู่ในระดับต่ํากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี
Credit Rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ
กองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Infra ทั้งหมดของ
กองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทั้งหมด
ของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่
เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มลี ักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ที่ประมาณการได้
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศ
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
○ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
○ ค่าใช้จ่ายอื่น
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
○ ค่าใช้จ่ายอื่น**
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (COMMISSION)

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

เรียกเก็บจริง
ปี 2564

ไม่เกิน 5.0000% ของ NAV
ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน
ไม่เกิน 5.0000% ของ NAV
ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน

n.a.

n.a.

1.238

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่เกิน 3.0000% ของ NAV
ไม่เกิน 3.0000% ของ NAV

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

1.036
n.a.

ไม่เกิน0.2000%ของNAV
ไม่เกิน0.2000%ของNAV

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

0.028
n.a.

ไม่เกิน0.5000%ของNAV
ไม่เกิน0.5000%ของNAV
ไม่เกิน0.20%ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณวันทา
การก่อนหน้าวันทีก่ องทุน
ได้รับใบแจ้งหนี้)
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

0.166
n.a.

n.a.

n.a.

0.001

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

ไม่มี
ไม่มี
0.007

ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

n.a.

n.a.

ไม่มี

n.a.

n.a.

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง

n.a.

n.a.

0.009

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

1.247
n.a.

n.a.

n.a.

0.114

n.a.

n.a.

1.11

อัตราตามโครงการ

ตามที่จ่ายจริง

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการขาย
- ชนิดหน่วยลงทุน A*
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดหน่วยลงทุน A**/***
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า****
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก****
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF

○ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

เรียกเก็บจริง
ปี 2564

ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
n.a.

ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.15% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
n.a.

ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

n.a.

n.a.

ไม่เรียกเก็บ

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

n.a.

n.a.

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันทาการล่าสุดก่อน
วันทารายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่เกิน 1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

n.a.

n.a.

ไม่เรียกเก็บ

n.a.

n.a.

n.a.

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย
30 บาทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย

n.a.

n.a.

ไม่เรียกเก็บ

n.a.

n.a.

n.a.

อัตราตามโครงการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษทั จัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด
(2) บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น
** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด
*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน
**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
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รายละเอียดเงินลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

4,024,934,351.45 บาท
การจัดอั นดับความ จานวนหน่วย/
เงินต้น
อั ตรา วันครบ น่าเชื่อ ถื อ ของตรา
ดอกเบีย้
อายุ สารหรือ ผู้อ อกตรา
(หุ้น/บาท)
สาร /สถาบัน

ประเภทเงินลงทุน/หลั กทรัพย์

หลั กทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน (Unit Trust)
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW US)
O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF (OGIG US)
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)

มูล ค่ายุติธรรม
(บาท)

748,000
73,000

รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 3,237,405,151.15 บาท )

ร้อ ยละของมูล ค่า
เงิน สิ นทรัพย์
ลงทุน สุ ทธิ

3,897,719,244.54 96.62
136,434,295.35
3.38
4,034,153,539.89 100.00

96.84
3.39
100.23

4,034,153,539.89 100.00

100.23

ผลการดาเนินงานของ กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet
ชนิดหน่วยลงทุน A
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุล าคม 2564
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้ อนหลั ง

% ตามช่วงเวลา

ผลตอบแทนกองทุน
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)
ความผั นผวนของผลการดาเนินงาน
ความผั นผวนของตัวชี้วัด

% ต่อปี

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

5.87%
17.66%
7.43%
34.85%
28.65%

5.97%
7.55%
6.51%
24.28%
19.15%

5.57%
12.58%
6.34%
28.54%
22.19%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Since
Inception
Return
32.97%
45.68%
34.17%
33.70%
27.68%

ดัชนีชวี้ ั ดของกองทุน ได้แก่ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ คานวณผลตอบแทนให้อยูใ่ นรูป สกุลเงินบาท ณ วั นทีค่ านวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100
หมายเหตุ:
(1) เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
(2) ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดาเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รั บฝากทรั พย์สนิ หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ
(3) ผลการดาเนินงานในอดี ตของกองทุนรวมมิได้ เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Maximum Drawdown)
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF

-33.882%
n.a.
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คาเตือนเกีย่ วกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน













การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื่นเพื่อกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุ น
กําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ข องพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

ข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนนี้รวบรวมขึน้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
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คาจาก ัดความ / คานิยาม :
กลุม
่ กิจกำร หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทส
ี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดเกีย
่ วกับกำรจัดทำ
งบกำรเงินรวม
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทุนทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีลักษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบ
กลุม
่ (Collective Investment Scheme) ทัง้ นี้ ไม่วำ่ กองทุนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน
่ ใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน Property และกองทุน Infra ทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ิ ทีเ่ กีย
กองทุน Infra หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สน
่ วข ้องกับโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนของประเทศต่ำงๆ ซึง่ ได ้แก่
(1) กองทุนโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำ
ด ้วยทรัสต์เพือ
่ ธุรกรรมในตลำดทุน (2) กองทุนโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนต่ำงประเทศทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่
มีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนตำม (1) ทัง้ นี้ ไม่วำ่ กองทุน
โครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน
่ ใด
ิ ทีเ่ กีย
กองทุน Property หมำยถึง กองทรัพย์สน
่ วข ้องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี้
(1) กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทอ
ี่ ยูภ
่ ำยใต ้บังคับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด ้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ (2) ทรัสต์เพือ
่ กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ทจ
ี่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยทรัสต์เพือ
่
ธุรกรรมในตลำดทุน (3) Foreign REIT
กองทุนรวม/กองทุน หมำยถึง กองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet
กองทุนหลัก หมำยถึง กองทุนต่ำงประเทศทีก
่ องทุนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
้ หรือผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนทีม
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิม
่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ซือ
่ รี ำคำหน่วยลงทุน
ไม่ถก
ู ต ้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึง่ มีมล
ู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
แทนกำรเพิม
่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
แก ้ไขรำคำย ้อนหลัง หมำยถึง แก ้ไขรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องให ้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องโดยแก ้ไขรำคำ
ย ้อนหลัง ตัง้ แต่วันทีร่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องจนถึงปั จจุบน
ั
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
้ หมำยถึง คำเสนอซือ
้ หลักทรัพย์ของกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
คำเสนอซือ
หลักทรัพย์วำ่ ด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ำรในกำรเข ้ำถือหลักทรัพย์เพือ
่ ครอบงำกิจกำร
โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet
ิ ดังนี้ (1) เงินฝำก เงินฝำกอิสลำมหรือตรำสำรอืน
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถึง ทรัพย์สน
่ ทีม
่ ี
ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก (2) สลำกออมทรัพย์ทอ
ี่ อกตำมกฎหมำยว่ำด ้วยธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (3) สลำกออมสินพิเศษทีอ
่ อกตำมกฎหมำยว่ำด ้วยธนำคำรออมสิน
เงินฝำกอิสลำม หมำยถึง ข ้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะทีเ่ ทียบเคียงได ้กับเงินฝำก
ั ญำทีเ่ ทียบเคียงได ้กับผู ้ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต ้นจำกคูส
ั ญำฝ่ ำยทีเ่ ทียบเคียงได ้กับผู ้รับฝำกได ้เต็ม
โดยคูส
่ ญ
่ ญ
จำนวน ณ เวลำใดๆ
ื้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจัดกำร และ/หรือผู ้สนั บสนุนกำร
ชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) หมำยถึง ผู ้ลงทุนทีซ
่ อ
้
้ คืนหน่วยลงทุนทีแ
ขำยหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในกำรขำยหรือรับซือ
่ ต่งตัง้ โดยบริษัทจัดกำร และ/
หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรกำหนด หรือช่องทำงอืน
่ ใดทีบ
่ ริษัทจัดกำรจะเปิ ดให ้บริกำรเพิม
่ เติมใน
อนำคต
ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม (TNEXTGEN-SSF) หมำยถึง หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ กำรออมทีม
่ วี ัตถุประสงค์ในกำร
ส่งเสริมกำรออมในระยะยำวของผู ้ลงทุนทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 3 ธันวำคม 2562
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ตรำสำร Basel III หมำยถึง ตรำสำรเพือ
่ กำรนั บเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่วำ่ ตำมกฎหมำยไทยหรือ
ต่ำงประเทศ ทีม
่ ก
ี ำรอ ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)
ตรำสำรกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หมำยถึง ตรำสำรทำงกำรเงินทีม
่ เี งือ
่ นไขให ้แปลงสภำพเป็ นหุ ้นได ้
ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ หมำยถึง ตรำสำรทีม
่ รี ป
ู แบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยทีร่ ัฐบำลต่ำงประเทศ
กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผู ้ออกหรือ
ผู ้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทีอ
่ อกโดยองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ของประเทศนัน
้
ตรำสำรภำครัฐไทย หมำยถึง ตรำสำรดังนี้ (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (3) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช ้เงิน ศุกก
ู หรือหุ ้นกู ้ ทีก
่ ระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื้ นฟูเป็ นผู ้มีภำระ
ผูกพัน
้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ทีจ
้ ขำยหลักทรัพย์
ตลำดซือ
่ ัดให ้มีขน
ึ้ เพือ
่ กำรซือ
้ เสนอขำยหลักทรัพย์จำกผู ้เสนอซือ
้ หลำย
ในต่ำงประเทศ โดยมีลักษณะครบถ ้วนดังนี้ (1) มีกำรรวบรวมคำเสนอซือ
้ ขำย
รำยและผู ้เสนอขำยหลำยรำย (2) มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให ้มีระบบ ซึง่ กำหนดเกีย
่ วกับวิธก
ี ำรในกำรซือ
้ ขำยเป็ นประกำรอืน
้
หลักทรัพย์ไว ้เป็ นกำรล่วงหน ้ำ โดยผู ้ให ้บริกำรไม่อำจใช ้ดุลยพินจ
ิ ในกำรจัดกำรซือ
่ และผู ้เสนอซือ
เสนอขำยยินยอมทีจ
่ ะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน
้
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก ้ จำกัด
ื้ ขำยในศูนย์ซอ
ื้ ขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
บริษัทขึน
้ ทะเบียน หมำยถึง บริษัททีม
่ ห
ี ลักทรัพย์ซอ
้
บริษัทจดทะเบียน/กิจกำร หมำยถึง บริษัททีม
่ ห
ี ลักทรัพย์ทไี่ ด ้รับกำรจดทะเบียนหรือได ้รับกำรอนุญำตให ้ทำกำรซือ
ขำยได ้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก ้ จำกัด
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกีย
่ วกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงิน
รวมทีม
่ ก
ี ำรจัดทำและเปิ ดเผยล่ำสุด ทัง้ นี้ หำกไม่มงี บกำรเงินรวมให ้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ ้นทีป
่ รำกฏในบัญชี
่ ผู ้ถือหุ ้นล่ำสุด
รำยชือ
บริษัทใหญ่ หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกีย
่ วกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบ
กำรเงินรวมทีม
่ ก
ี ำรจัดทำและเปิ ดเผยล่ำสุด ทัง้ นี้ หำกไม่มงี บกำรเงินรวมให ้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ ้นทีป
่ รำกฏ
่ ผู ้ถือหุ ้นล่ำสุด
ในบัญชีรำยชือ
แบบ Filing หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
้ คืน หมำยถึง บุคคลทีบ
้ คืนหน่วยลงทุน
ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให ้ทำหน ้ำทีข
่ ำยหรือรับซือ
มติพเิ ศษ หมำยถึง มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงไม่น ้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข ้ำร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ลงทุนซึง่ ส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
มติเสียงข ้ำงมำก หมำยถึง มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงข ้ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือ
่
ิ
หน่วยลงทุน ซึงเข ้ำร่วมประชุมและมีสทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ลงทุนซึง่ ส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
ิ สุทธิหำรด ้วยจำนวนหน่วยลงทุนทีจ
้ วันทำ
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สน
่ ำหน่ำยได ้แล ้วทัง้ หมดเมือ
่ สิน
กำรทีค
่ ำนวณได ้
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รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนทีค
่ ำนวณเป็ นรำคำขำยของวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน บวกด ้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ ้ำมี)
้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนทีค
้ คืนของวันทำกำรรับซือ
้ คืน หักด ้วย
รำคำรับซือ
่ ำนวณเป็ นรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ำมี)
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร
้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนทีบ
วันทำกำรซือ
่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว ้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึง่ เป็ น
วันทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือวันทำกำรของกองทุนหลัก และ/หรือวันทำกำรของประเทศทีก
่ องทุน
หลักลงทุน และ/หรือวันทำกำรของประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถ ้ำมี) และ/หรือเป็ นวันทำกำรที่
สำมำรถทำกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำกำรทีบ
่ ริษัทจัดกำรไม่ได ้รับผลกระทบจำกกำรชำระ
้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ และ/หรือตำมทีบ
ค่ำซือ
่ ริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนดเพิม
่ เติม
้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง วันทำกำรรับซือ
้ คืนตำมข ้อ 7 ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำร
วันทำกำรรับซือ
กองทุนรวม
วันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศ หมำยถึง วันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศทีบ
่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว ้ในรำยละเอียด
โครงกำร ซึง่ เป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำรในต่ำงประเทศ และ/หรือวันหยุดทำกำรของกองทุนรวมต่ำงประเทศ
ทีก
่ องทุนลงทุน และ/หรือวันหยุดทำกำรของประเทศทีก
่ องทุนรวมต่ำงประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทำกำรของ
ประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (ถ ้ำมี)
ื้ ขำยสัญญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำ หมำยถึง (1) ศูนย์ซอ
ื้ ขำยสัญญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำทีไ่ ด ้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำย
ศูนย์ซอ
้ ขำยล่วงหน ้ำ (2) ศูนย์ซอ
ื้ ขำยสัญญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำซึง่ จัดตัง้ ขึน
ว่ำด ้วยสัญญำซือ
้ และให ้บริกำรได ้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศและได ้รับกำรยอมรับจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด ้วยดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด ้รับอนุญำตและจดทะเบียนกับสำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ทำกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเ่ กีย
่ วกับกำรจัดกำรลงทุน
สำนั กงำน/สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
Foreign REIT หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ทจ
ี่ ัดตัง้ ขึน
้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวต
ั ถุประสงค์
หลักในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรทีป
่ ระกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่วำ่ กองทรัสต์หรือ
กองดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน
่ ใด
่ สำรระหว่ำงผู ้ค ้ำเพือ
้ ขำย
Regulated Market หมำยถึง ศูนย์กลำงทีจ
่ ัดช่องทำงกำรสือ
่ ให ้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ
ตรำสำรระหว่ำงกันได ้ รวมทัง้ ให ้ข ้อมูลต่ำง ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับตรำสำรนั น
้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยูภ
่ ำยใต ้กำรกำกับดูแล
ของทำงกำรหรือหน่วยงำนทีท
่ ำหน ้ำทีก
่ ำกับดูแลด ้ำนหลักทรัพย์หรือตรำสำรทีม
่ ล
ี ักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
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ื่ ประเภท และอายุของโครงการจ ัดการกองทุนรวม :
1. ชอ
่ โครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet
1.1. ชือ
่ โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : TISCO Next Generation Internet Fund
1.2. ชือ
่ ย่อ : TNEXTGEN
1.3. ชือ
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงือ
่ นไข (อำยุโครงกำร) :
้ สุดลงหรือสงวนสิทธิทจ
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำให ้โครงกำรสิน
ี่ ะเลิกกองทุน โดยไม่ต ้องขอมติควำมเห็นชอบจำก
ผู ้ถือหน่วยลงทุน หำกเป็ นกรณีท ี่
1) มีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบเกีย
่ วกับวงเงินรับอนุญำตให ้นำไปลงทุนในต่ำงประเทศ
2) ผู ้จัดกำรกองทุนพิจำรณำแล ้วเห็นว่ำสถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำดและ
เศรษฐกิจมีควำมผันผวนอย่ำงรุนแรง เกิดภัยพิบต
ั ห
ิ รือเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เป็ นต ้น
่ ได ้ว่ำเป็ นกำรปกป้ องรักษำผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
3) กรณีอน
ื่ ใดทีม
่ เี หตุให ้เชือ
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพือ
่ ผู ้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจ ัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต
่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 7,146,520,914.76 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริม
่ ต ้น : 2,000,000,000.00 บำท
2.2. เงือ
่ นไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเสนอขำย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได ้ไม่เกินร ้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงกำร
2) วงเงินสำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จะเป็ นไปตำมทีห
่ น่วยงำนทีม
่ อ
ี ำนำจตำมกฎหมำยใดๆ จัดสรร
3) หำกบริษัทจัดกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศแล ้วเกินกว่ำร ้อยละ 75 ของวงเงินทีไ่ ด ้รับกำรจัดสรรให ้สำมำรถนำ
เงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิทจ
ี่ ะขอวงเงินเพิม
่ เติมจำกหน่วยงำนทีม
่ อ
ี ำนำจใดๆ ตลอดจน
สงวนสิทธิทจ
ี่ ะดำเนินกำรเพิม
่ เงินทุนจดทะเบียนโครงกำรได ้ โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
4) บริษัทจัดกำรอำจจะดำเนินกำรเพิม
่ เงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วย
ลงทุนแล ้ว โดยบริษัทจัดกำรจะปฏิบต
ั ต
ิ ำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนตำมจำนวนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของเงินทุนโครงกำรได ้ต่อเมือ
่ ได ้มีกำรจดทะเบียน
เปลีย
่ นแปลงเงินทุนโครงกำรต่อสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล ้ว
(2) กำรขำยหน่วยลงทุนเพิม
่ จะต ้องไม่ทำให ้มูลค่ำทัง้ หมดของหน่วยลงทุนทีเ่ พิม
่ มีมล
ู ค่ำเกินกว่ำเงินทุนโครงกำร
ทัง้ นี้ ให ้บริษัทจัดกำรใช ้มูลค่ำทีต
่ รำไว ้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
ิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิน
้ วันทีเ่ สนอขำยหน่วยลงทุน
(3) รำคำเสนอขำยหน่วยลงทุนต ้องกำหนดตำมมูลค่ำทรัพย์สน
เพิม
่ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งกำรเพิม
่ เงินทุนโครงกำรให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
หรือช่องทำงอืน
่ ๆ ตำมดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดกำร
2.3. มูลค่ำทีต
่ รำไว ้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
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2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 714,652,089.4878 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
้ ครัง้ แรก :
2.6. มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
่
ื
ชอย่อ
รายละเอียด
้ ครัง้ แรก 1,000.00 บำท
1. TNEXTGEN-A
มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
้ ครัง้ แรก 1,000.00 บำท
2. TNEXTGEN-SSF
มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
้ ครัง้ ถัดไป :
2.7. มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
ื่ ย่อ
ชอ
รายละเอียด
้ ครัง้ ถัดไป 1,000.00 บำท
1. TNEXTGEN-A
มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
้ ครัง้ ถัดไป 1,000.00 บำท
2. TNEXTGEN-SSF
มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
2.8. มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืน :
ื่ ย่อ
ชอ
รายละเอียด
1. TNEXTGEN-A
มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืน ไม่กำหนด
2. TNEXTGEN-SSF
มูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืน ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน
้ ต่ำของกำรสัง่ ขำยคืน :
ื่ ย่อ
ชอ
รายละเอียด
1. TNEXTGEN-A
จำนวนหน่วยลงทุนขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืน ไม่กำหนด
2. TNEXTGEN-SSF
จำนวนหน่วยลงทุนขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืน ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั ้ ตำ่ :
ื่ ย่อ
ชอ
รายละเอียด
1. TNEXTGEN-A
มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั ้ ตำ่ ไม่กำหนด
2. TNEXTGEN-SSF
มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั ้ ตำ่ ไม่กำหนด
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั ้ ตำ่ :
่
ื
ชอย่อ
รายละเอียด
1. TNEXTGEN-A
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั ้ ตำ่ ไม่กำหนด
2. TNEXTGEN-SSF
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั ้ ตำ่ ไม่กำหนด
2.12. รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
้ ครัง้ แรก และมูลค่ำขัน
้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปรับลดหรือยกเว ้นมูลค่ำขัน
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
้ ตำ่ ของกำรสัง่ ซือ
ครัง้ ถัดไปได ้ในอนำคต โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะปิ ดประกำศแจ ้งให ้
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว ณ สำนั กงำนของบริษัทจัดกำรและ
้ คืนทุกแห่ง ลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
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3. ว ัตถุประสงค์ของโครงการจ ัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ั
ื้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอ ัตราสว่ นการ
ล ักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญญาซ
อ
ิ
ลงทุนในหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สนอืน
่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ทีจ
่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
โครงกำรมีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะตอบสนองควำมต ้องกำรของผู ้ลงทุนไทยทีต
่ ้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ เพือ
่ ได ้รับผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมตำมนโยบำยกำรลงทุน ทัง้ นี้ ผู ้ลงทุนควรมีควำมเข ้ำใจและสำมำรถ
่ งของกำรลงทุนในต่ำงประเทศได ้
ยอมรับควำมเสีย
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพือ
่ กำรออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
่ กองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน ARK Next Generation Internet ETF
ชือ
้ ขำยในประเทศ : สหรัฐอเมริกำ (UNITED STATES)
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ
่ งต่ำงประเทศ
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น ้นลงทุนแบบมีควำมเสีย
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล ้ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกู ้ยืม (ถ ้ำมี) :
ั ญำซือ
้ คืนในนำมกองทุนได ้ โดยจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
บริษัทจัดกำรอำจกู ้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
เงือ
่ นไข และวิธก
ี ำรทีค
่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ประกำศกำหนด
้ ขำยล่วงหน ้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำ : ทีม
่ ง (Non3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ
่ ไิ ด ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ลดควำมเสีย
Hedging)
ั ซ ้อน
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบ
3.6.2 วิธก
ี ำรในกำรคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
ั ญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรทีม
่ ส
ี ญ
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อืน
่ ๆ
- กองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet มีกลยุทธ์กำรลงทุนเพือ
่ มุง่ หวังให ้ผลประกอบกำรเคลือ
่ นไหวตำม
กองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์กำรลงทุน เพือ
่ มุง่ หวังให ้ผลประกอบกำรสูงกว่ำ
ดัชนีชวี้ ด
ั (Active Management)
3.9. ดัชนีชวี้ ัด/อ ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00
หมำยเหตุ : ปรับด ้วยอัตรำแลกเปลีย
่ น เพือ
่ คำนวณผลตอบแทนให ้อยูใ่ นรูปสกุลเงินบำท ณ วันทีค
่ ำนวณ
ผลตอบแทน
หมำยเหตุ:
ตัวชีว้ ด
ั ของกองทุน (benchmark) ได ้แก่ ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมหลัก ปรับด ้วยอัตรำแลกเปลีย
่ น เพือ
่
คำนวณผลตอบแทนให ้อยูใ่ นรูปสกุลเงินบำท ณ วันทีค
่ ำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร ้อยละ 100
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงตัวชีว้ ด
ั ในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรเห็นสมควรและเหมำะสม
ซึง่ อยูภ
่ ำยใต ้กรอบนโยบำยกำรลงทุนทีก
่ ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข ้อมูลและแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทรำบล่วงหน ้ำ
อย่ำงชัดเจนถึงวันทีม
่ ก
ี ำรเปลีย
่ นตัวชีว้ ัด คำอธิบำยเกีย
่ วกับกำรเปลีย
่ นตัวชีว้ ัด และเหตุผลในกำรเปลีย
่ นตัวชีว้ ัด
้ประโยชน์
ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ
่ ู ้ลงทุนสำมำรถใช
จำกข ้อมูลในกำร
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ตัดสินใจลงทุนได ้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย
่ นแปลงตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ ให ้เป็ นไปตำมประกำศ เงือ
่ นไขและข ้อกำหนดของสมำคมบริษัท
จัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ ข ้อกำหนดของสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย
่ วกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำร
ดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลีย
่ นแปลงตัวชีว้ ัดในกำรใช ้เปรียบเทียบในกรณีทผ
ี่ ู ้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชีว้ ด
ั ไม่ได ้จัดทำหรือเปิ ดเผยข ้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดกำรจะแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงดังกล่ำวผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน ้ำผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ
่ ู ้ลงทุนสำมำรถใช ้
ประโยชน์จำกข ้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได ้
ั ซ ้อน
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบ
3.11. รำยละเอียดเกีย
่ วกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
กองทุนจะเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึง่ เป็ น
้ ขำยในตลำด
กองทุนรวม อีทเี อฟทีใ่ ช ้กลยุทธ์กำรบริหำรแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ทีจ
่ ดทะเบียนซือ
หลักทรัพย์นวิ ยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยกองทุน ARK Next Generation Internet
ิ ในตรำสำรทุนทัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศอืน
ETF มีนโยบำยลงทุนอย่ำงน ้อย 80% ของมูลค่ำทรัพย์สน
่ ๆ
ของบริษัททีม
่ ธ
ี รุ กิจเกีย
่ วข ้องกับธีม Next Generation Internet ซึง่ เป็ นบริษัททีม
่ งุ่ เน ้นและได ้รับประโยชน์จำกกำร
เปลีย
่ นแปลงรูปแบบโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนทำงเทคโนโลยี จำกอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud
Computing และบริษัททีน
่ ำเอำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช ้ร่วมกับระบบโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำน และกำรบริกำร รวมถึงบริษัท
ทีด
่ ำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ทน
ี่ ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ ต (Mail Order Houses) และบริษัท
่ มโยง
ผู ้พัฒนำหรือเกีย
่ วข ้องกับนวัตกรรมรูปแบบกำรชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบทีเ่ ชือ
ื่ สังคมออนไลน์ และ
ระหว่ำงอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผำ่ นกำรใช ้อินเทอร์เน็ ต (Internet of Things) กำรเผยแพร่สอ
เทคโนโลยีทพ
ี่ ัฒนำเพือ
่ ให ้กำรบริกำรทำงด ้ำนกำรเงินมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน
้
กองทุนหลักดังกล่ำวบริหำรและจัดกำรโดย ARK Investment Management LLC ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว ้
ซึง่ หน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (USD) โดย
ิ สุทธิของกองทุน สำหรับส่วนทีเ่ หลือกองทุนอำจลงทุนใน
เฉลีย
่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น ้อยกว่ำ 80% ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ อืน
หลักทรัพย์ ตรำสำรทำงกำรเงินอืน
่ ๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ อย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ หรือหลำยอย่ำง ตำมทีค
่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน ประกำศกำหนดหรือให ้ควำมเห็นชอบ
้ ขำยล่วงหน ้ำ (Derivatives) เพือ
กองทุนหลักอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน
่ และสัญญำออปชัน
่ บนสัญญำฟิ ว
(Efficient Portfolio Management) เช่น กำรทำสัญญำฟิ วเจอร์ส สัญญำออปชัน
่ งมำกกว่ำกองทุนรวมอืน
เจอร์ส ดังนั น
้ กองทุนหลักจึงมีควำมเสีย
่ นอกจำกนี้ ในกรณีทก
ี่ องทุนหลักมีกำรลงทุนใน
้ ขำยล่วงหน ้ำ (Derivatives) เพือ
่ ง (Hedging)
ต่ำงประเทศ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญำซือ
่ ป้ องกันควำมเสีย
ด ้ำนอัตรำแลกเปลีย
่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
สำหรับเงินลงทุนในต่ำงประเทศส่วนทีเ่ หลือกองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์ ตรำสำรทำงกำรเงินอืน
่ ๆ ตลอดจน
ิ อืน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำงในต่ำงประเทศ ตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดหรือให ้
่ ถือทีต
ควำมเห็นชอบให ้กองทุนลงทุนได ้ โดยกองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทีม
่ อ
ี น
ั ดับควำมน่ำเชือ
่ ัวตรำสำรหรือทีผ
่ ู้
่ ถือที่
ออกตรำสำรตำ่ กว่ำทีส
่ ำมำรถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) ตรำสำรทีไ่ ม่ได ้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ
้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted
ตัวตรำสำรและทีผ
่ ู ้ออกตรำสำร (Unrated) และหลักทรัพย์ทไี่ ม่มก
ี ำรซือ
ั ญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำ
Securities) โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดกำรกองทุน และกองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทีม
่ ส
ี ญ
แฝง (Structured Note) ตำมหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศกำหนด
ในส่วนของกำรลงทุนในประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำก หลักทรัพย์ ตรำสำรทำงกำรเงินอืน
่ ๆ
ิ อืน
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดหรือให ้
่ ถือทีต
ควำมเห็นชอบให ้กองทุนลงทุนได ้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม
่ อ
ี น
ั ดับควำมน่ำเชือ
่ ัวตรำสำรหรือทีผ
่ ู้
่ ถือที่
ออกตรำสำรตำ่ กว่ำทีส
่ ำมำรถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) ตรำสำรทีไ่ ม่ได ้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ
้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted
ตัวตรำสำรและทีผ
่ ู ้ออกตรำสำร (Unrated) และหลักทรัพย์ทไี่ ม่มก
ี ำรซือ
่ ถือทีต
Securities) ทัง้ นี้ กองทุนอำจมีไว ้ซึง่ ตรำสำรทีม
่ อ
ี น
ั ดับควำมน่ำเชือ
่ วั ตรำสำรหรือทีผ
่ ู ้ออกตรำสำรตำ่ กว่ำที่
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่ ถือทีต
สำมำรถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) เฉพำะกรณีทต
ี่ รำสำรนั น
้ ได ้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ
่ วั ตรำสำร
หรือทีผ
่ ู ้ออกตรำสำรในอันดับทีส
่ ำมำรถลงทุนได ้ (Investment Grade) ขณะทีก
่ องทุนลงทุนเท่ำนัน
้ และกองทุนอำจ
ั ญำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำแฝง (Structured Note) ตำมหลักเกณฑ์ทค
ลงทุนในตรำสำรทีม
่ ส
ี ญ
ี่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
้ ขำยล่วงหน ้ำ (Derivatives) เพือ
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient
Portfolio Management) โดยพิจำรณำจำกสภำวะตลำดในขณะนัน
้ กฎข ้อบังคับ และปั จจัยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น
้ ขำย
ทิศทำงรำคำหลักทรัพย์ อัตรำดอกเบีย
้ และสภำวะอัตรำแลกเปลีย
่ น รวมถึงค่ำใช ้จ่ำยในกำรลงทุนในสัญญำซือ
ล่วงหน ้ำ เป็ นต ้น
่ งด ้ำนอัตรำแลกเปลีย
กองทุนอำจใช ้เครือ
่ งมือป้ องกันควำมเสีย
่ นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของ
่ งสูงจำกอัตรำแลกเปลีย
้ ขำยหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดกำร จึงอำจมีควำมเสีย
่ นเงินจำกกำรทีก
่ องทุนนำเงินบำทไปซือ
กองทุนหลักในตลำดหลักทรัพย์นวิ ยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) เป็ นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ซึง่ มูลค่ำของ
กองทุนอำจจะได ้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย
่ นระหว่ำงเงินบำทและสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำทีก
่ องทุนไป
ลงทุน และทำให ้ผู ้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได ้รับกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย
่ น/หรือได ้รับเงินคืนตำ่ กว่ำเงินลงทุน
่ งด ้ำนอัตรำแลกเปลีย
เริม
่ แรกได ้ โดยตัวอย่ำงของกำรป้ องกันควำมเสีย
่ น เช่น กรณีทค
ี่ ำ่ เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
้ ขำยล่วงหน ้ำเพือ
่ งด ้ำนอัตรำ
มีแนวโน ้มอ่อนค่ำลง บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ
่ ป้ องกันควำมเสีย
แลกเปลีย
่ นเงินตรำต่ำงประเทศในสัดส่วนทีม
่ ำกกว่ำกรณีทค
ี่ ำ่ เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำมีแนวโน ้มแข็งค่ำ
้ ขำยล่วงหน ้ำ เพือ
่ งด ้ำนอัตรำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ
่ ป้ องกันควำมเสีย
่ งด ้ำนอัตรำแลกเปลีย
แลกเปลีย
่ นเงินตรำต่ำงประเทศในสัดส่วนทีน
่ ้อย หรืออำจพิจำรณำไม่ป้องกันควำมเสีย
่ นเงินตรำ
่ งอำจมี
ต่ำงประเทศ ในกรณีทค
ี่ ำ่ เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำมีแนวโน ้มแข็งค่ำ ซึง่ กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสีย
ต ้นทุนโดยทำให ้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต ้นทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้สำนั กงำน
่ งด ้ำนอัตรำแลกเปลีย
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทรำบล่วงหน ้ำเกีย
่ วกับกำรป้ องกันควำมเสีย
่ น
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยปิ ดประกำศให ้ทรำบล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 5 วันก่อนดำเนินกำรดังกล่ำว ณ สำนั กงำนของ
บริษัทจัดกำร และลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ในภำวะปกติเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่ำงประเทศ โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น ้อยกว่ำร ้อย
ิ สุทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีทก
ละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สน
ี่ ำรลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก ้ไขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนให ้เป็ นไป
ั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนไม่เป็ นตำมนโยบำยกำรลงทุน เว ้นแต่
ตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนั บแต่วันทีส
่ ด
บริษัทจัดกำรจะได ้รับมติจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลีย
่ นแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ทัง้ นี้ กำรดำรงอัตรำส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักและอัตรำส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมทีร่ ะบุไว ้ข ้ำงต ้น จะไม่
ิ เป็ น
นำมำบังคับใช ้ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุนซึง่ มีระยะเวลำประมำณ 30 วันนั บตัง้ แต่วน
ั จดทะเบียนกองทรัพย์สน
กองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนวันเลิกกองทุน และ/หรือในช่วงเวลำทีต
่ ้องใช ้ในกำรจำหน่ำย
ิ ของกองทุนเนื่องจำกได ้รับคำสัง่ ขำยคืนหรือสับเปลีย
ทรัพย์สน
่ นหน่วยลงทุน ซึง่ มีระยะเวลำไม่เกิน 10 วันทำกำร โดย
จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet
ETF นั น
้ ไม่เหมำะสมอีกต่อไป โดยอำจสืบเนื่องจำกกำรได ้รับผลกระทบจำกภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผันผวน
เกิดภัยพิบต
ั ห
ิ รือเหตุกำรณ์ไม่ปกติตำ่ งๆ และ/หรือกรณีทม
ี่ ก
ี ำรเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบเกีย
่ วกับวงเงินหรือกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ และ/หรือ มีกำรเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ของกองทุนหลัก เช่น กำรเปลีย
่ นแปลงนโยบำยกำรลงทุน
ิ อืน
ลักษณะกองทุน อัตรำค่ำธรรมเนียม กำรลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ใดทีข
่ ัดต่อหลักเกณฑ์ท ี่
่ งของกองทุนหลักไม่เป็ นไป
สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด เป็ นต ้น และ/หรือผลตอบแทนหรือควำมเสีย
ตำมทีค
่ ำดไว ้ และ/หรือกองทุนหลักไม่ได ้ลงทุนตำมธีมกำรลงทุนทีก
่ ำหนดไว ้ และ/หรือกองทุนหลักเลิกกองทุน
้ ขำยในตลำด
และ/หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได ้อีกต่อไป และ/หรือไม่สำมำรถซือ
หลักทรัพย์นวิ ยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ได ้อีกต่อไป และ/หรือ กองทุนดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดตำมควำมเห็นของ
้ ขำย
หน่วยงำนกำกับดูแลของกองทุนต่ำงประเทศ หรือรำคำปิ ดของกองทุนดังกล่ำวมีควำมผันผวนจำกรำคำซือ
ระหว่ำงวันอย่ำงมีนัยสำคัญ และ/หรือกำรเปลีย
่ นแปลงอืน
่ ใดทีส
่ ง่ ผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อกองทุน เป็ นต ้น
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศอืน
่ ใดทีม
่ ี
่
นโยบำยกำรลงทุนใกล ้เคียงกันตำมดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดกำร ซึงกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์
และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน หรือบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะยกเลิกกองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation
Internet โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next
สำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย
่ นแปลงกำรซือ
Generation Internet ETF เป็ นตลำดหลักทรัพย์ของประเทศอืน
่ นอกเหนือจำกตลำดหลักทรัพย์นวิ ยอร์ก (NYSE
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Arca, Inc.) ในภำยหลังได ้ โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะรำยงำนให ้
สำนั กงำน ก.ล.ต. ทรำบ และปิ ดประกำศให ้ทรำบล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 30 วันก่อนดำเนินกำรดังกล่ำว ณ สำนั กงำน
้ คืนหน่วยลงทุน และลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ของบริษัทจัดกำร และผู ้สนั บสนุนกำรขำยและรับซือ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย
่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนำคตเป็ น Fund of Funds
่ งของกำรลงทุน (Risk Spectrum)
หรือลงทุนในตรำสำรทุนในต่ำงประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให ้ระดับควำมเสีย
เพิม
่ ขึน
้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดกำร โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สถำนกำรณ์ตลำด ข ้อจำกัดหรือเงือ
่ นไขในกำร
ลงทุน และต ้องเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุน อนึง่ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 30 วัน โดยกำรปิ ดประกำศ ณ สำนั กงำนของบริษัทจัดกำร และลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำรก่อนดำเนินกำรเปลีย
่ นแปลงกำรลงทุนดังกล่ำว
ล ักษณะสาค ัญของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหล ัก) มีด ังนี้
่
ชือ
ประเภท
นโยบำยกำรลงทุน

กลยุทธ์กำรลงทุน

ARK Next Generation Internet ETF
Active Equity ETF
ิ ในตรำ
กองทุนมีนโยบำยลงทุนอย่ำงน ้อย 80% ของมูลค่ำทรัพย์สน
สำรทุนทัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศอืน
่ ๆ ของบริษัททีม
่ ี
ธุรกิจเกีย
่ วข ้องกับธีม Next Generation Internet ซึง่ เป็ นบริษัทที่
มุง่ เน ้นและได ้รับประโยชน์จำกกำรเปลีย
่ นแปลงรูปแบบโครงสร ้ำง
พืน
้ ฐำนทำงเทคโนโลยี จำกอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยัง
ระบบ Cloud Computing และบริษัททีน
่ ำเอำเทคโนโลยีมำประยุกต์
ใช ้ร่วมกับระบบโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำน และกำรบริกำร รวมถึงบริษัทที่
ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ทน
ี่ ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู ้พัฒนำหรือเกีย
่ วข ้อง
กับนวัตกรรมรูปแบบกำรชำระเงิน (Payment Methodologies) Big
่ มโยงระหว่ำงอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผำ่ นกำรใช ้
Data ระบบทีเ่ ชือ
ื่ สังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ ต (Internet of Things) กำรเผยแพร่สอ
และเทคโนโลยีทพ
ี่ ัฒนำเพือ
่ ให ้กำรบริกำรทำงด ้ำนกำรเงินมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน
้
ในสภำวกำรณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุน ได ้แก่ หุ ้นสำมัญ
ผลประโยชน์จำกกำรร่วมทุน (Partnership Interests) และหน่วย
ลงทุนของกองทรัสต์ธรุ กิจ (Business Trust) รวมถึงตรำสำรทุน
ประเภทอืน
่ หรือผลประโยชน์จำกกำรเป็ นเจ ้ำของธุรกิจ (Ownership
Interests) ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในผู ้ออกหลักทรัพย์ทม
ี่ ม
ี ล
ู ค่ำตลำด
ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก และขนำดเล็กมำก และในกรณีทม
ี่ ี
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนจะลงทุนทัง้ ในประเทศทีพ
่ ัฒนำแล ้ว
และกลุม
่ ประเทศตลำดเกิดใหม่
นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนกระจุกตัวมำกกว่ำ 25% ของมูลค่ำ
ิ สุทธิ ในหลักทรัพย์ของธุรกิจทีม
ทรัพย์สน
่ ก
ี ำรดำเนินธุรกิจหลัก
เกีย
่ วกับกำรให ้บริกำรข ้อมูลทำงด ้ำนอินเทอร์เน็ ต และบริษัททีด
่ ำเนิน
ธุรกิจบนเว็บไซต์ทเี่ สนอขำยผลิตภัณฑ์และให ้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ ต ทัง้ นี้ กองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์ทจ
ี่ ดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ รวมถึง American Depositary
Receipts (“ADRs”) และ Global Depository Receipts (“GDRs”)
กองทุนเป็ นกองทุนรวมอีทเี อฟทีใ่ ช ้กลยุทธ์กำรบริหำรแบบเชิงรุก
(Actively-managed Exchange Trade Fund) โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ
่ ให ้เงินลงทุนเติบโตในระยะยำว ซึง่ ในเบือ
้ งต ้นกองทุนจะลงทุนใน
ตรำสำรทุนทัง้ ในและต่ำงประเทศ (สหรัฐอเมริกำ) ของบริษัททีม
่ ี
ธุรกิจเกีย
่ วข ้องกับกำรลงทุนในธีม Next Generation Internet และ
ทำกำรคัดเลือกหลักทรัพย์ผำ่ นบทวิจัยและบทวิเครำะห์ภำยในของ
บริษัท รวมถึงจะลงทุนในบริษัททีม
่ ก
ี ำรนำเอำนวัตกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับธีมกำรลงทุนมำประยุกต์ใช ้เพือ
่ พัฒนำธุรกิจ โดยกองทุนจะ
พิจำรณำจำกแนวโน ้มกำรขยำยตัวของแต่ละบริษัท หรือภำพรวมของ
ทัง้ อุตสำหกรรม นอกจำกนี้ กองทุนจะใช ้กำรวิเครำะห์แบบ “Top
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้ ขำยในตลำด
วันทีจ
่ ดทะเบียนซือ
หลักทรัพย์
้ ขำย
ตลำดหลักทรัพย์ทจ
ี่ ดทะเบียนซือ
้ ขำย
วันทำกำรซือ
รหัสหลักทรัพย์
้ ขำย
สกุลเงินทีใ่ ช ้ในกำรซือ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
สัดส่วนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช ้จ่ำย
ทัง้ หมดโดยประมำณ
บริษัทจัดกำร (Investment Adviser)
ผู ้ดูแลงำนด ้ำนปฏิบต
ั ก
ิ ำร
(Administrator)
ิ (Custodian) และ
ผู ้เก็บรักษำทรัพย์สน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer
Agent)
ผู ้สอบบัญชี (Fund Accounting)
แหล่งข ้อมูล

Down” และ“Bottom up” เพือ
่ คัดเลือกหลักทรัพย์ทจ
ี่ ะลงทุน และนำ
กรอบของ The United Nations Sustainable Development Goals
ซึง่ รวมปั จจัยด ้ำนสิง่ แวดล ้อม สังคม และธรรมำภิบำล มำร่วมพิจำรณำ
ในบทวิจัยและกระบวนกำรลงทุน
30 กันยำยน 2557
ตลำดหลักทรัพย์นวิ ยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ทุกวันทำกำร
ARKW
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (USD)
อย่ำงน ้อยปี ละ 1 ครัง้
ิ สุทธิของกองทุน
0.76% ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สน
ARK Investment Management LLC
The Bank of New York Mellon

Tait, Weller & Baker LLP
https://ark-funds.com/arkw

หมำยเหตุ : ในกรณีทก
ี่ องทุนหลักมีกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรจัดกำร ซึง่ บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มน
ี ั ยสำคัญ บริษัท
จัดกำร ขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรให ้สอดคล ้องกับกำรเปลีย
่ นแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำได ้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว และจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำร
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ิ สุทธิของ
(1) กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลีย
่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สน
กองทุน
(2) กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในต่ำงประเทศได ้ โดยไม่เกินวงเงินทีไ่ ด ้รับจัดสรรจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
้ ขำยล่วงหน ้ำทีม
หรือหน่วยงำนทีม
่ อ
ี ำนำจตำมกฎหมำยอืน
่ ใด ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรอำจนั บมูลค่ำของสัญญำซือ
่ ต
ี ัวแปร
่ ง รวมในอัตรำส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศด ้วย
เป็ นอัตรำแลกเปลีย
่ นเงิน โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ กำรลดควำมเสีย
ได ้
ิ อืน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ทีจ
่ ะลงทุน :
ิ อืน
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ทีจ
่ ะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ ยกเว ้น กองทุนจะไม่ลงทุนใน
1. หน่วย Private Equity
ิ อืน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ทีจ
่ ะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ ยกเว ้น กองทุนจะไม่ลงทุนใน
1. หน่วย Private Equity ต่ำงประเทศ
ิ อืน
ิ ของกองทุนรวม :
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ เพือ
่ เป็ นทรัพย์สน
เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีทก
ี่ ำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมข ้อนี้ จะดำเนินกำรให ้เป็ นไปตำมทีป
่ ระกำศกำหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
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4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บผู ้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ชนิดเพือ
่ กำรออม (SSF)
4.3. รำยละเอียดเพิม
่ เติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ื่ ย่อ
ชอ

1. ชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป

TNEXTGEN-A

2. ชนิดหน่วยลงทุน
เพือ
่ กำรออม

TNEXTGEN-SSF

คาอธิบายเพิม
่ เติม
เหมำะสำหรับผู ้ลงทุนทีต
่ ้องกำรรับผลตอบแทนผ่ำนกำรเพิม
่ มูลค่ำ
ของหน่วยลงทุนเป็ นหลัก (Total Return)
เหมำะสำหรับผู ้ลงทุนทีต
่ ้องกำรออมในระยะยำวและได ้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี

รำยละเอียดเพิม
่ เติม : ทัง้ นี้ ก่อนทีบ
่ ริษัทจัดกำรจะเปิ ดเสนอขำยชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม (TNEXTGEN-SSF)
บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทรำบโดยกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเพิม
่ เติม ยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข ้ำงต ้นในภำยหลังได ้ โดยจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบถึงกำร
เปลีย
่ นแปลงดังกล่ำวล่วงหน ้ำอย่ำงน ้อย 30 วัน หำกในกรณีทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดกำรจะแจ ้ง
ล่วงหน ้ำอย่ำงน ้อย 1 วันก่อนกำรเปลีย
่ นแปลง โดยจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ซึง่ กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวข ้ำงต ้น บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครงแรก
ั้
:
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ไปรษณีย ์
้ คืน
- ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
สำมำรถดูข ้อมูลในหนั งสือชีช
6. การเสนอขายภายหล ังการเสนอขายครงแรก
ั้
:
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ไปรษณีย ์
้ คืน
- ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
สำมำรถดูข ้อมูลในหนั งสือชีช
้ หน่วยลงทุน :
6.3. กำรสัง่ ซือ
ไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ
ื้ คืนหน่วยลงทุน :
7. การร ับซอ
้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ไปรษณีย ์
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้ คืน
- ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนเพิม
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ
่ เติม :
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
สำมำรถดูข ้อมูลในหนั งสือชีช
้ คืนหน่วยลงทุน :
7.3. วิธก
ี ำรรับซือ
- แบบดุลยพินจ
ิ ของผู ้ลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุนเพิม
7.4. รำยละเอียดวิธก
ี ำรรับซือ
่ เติม :
ยกเว ้นกรณีตำมข ้อ 10 “กำรเลือ
่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน” ข ้อ 11 “กำรไม่
้ คืน ไม่สบ
ั เปลีย
้ คืนหน่วยลงทุน” ในส่วน
ขำย ไม่รับซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมสัง่ ” หรือ ข ้อ 12 “กำรหยุดขำยหรือรับซือ
รำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และ/หรือกรณีอน
ื่ ใดทีส
่ ำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ กำหนดเห็นชอบ สัง่ กำร และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่ำงอืน
่ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับ
้ คืนหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธก
ซือ
ี ำรดังต่อไปนี้
้ คืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
้ คืน
ก. กำรรับซือ
้ ขำย ระหว่ำงเวลำซึง่ กำหนดไว ้ในหนั งสือชีช
้ วน
1) ผู ้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได ้ทุกวันทำกำรซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ
้ ขำยและเป็ นรำคำทีร่ ับรองโดยผู ้ดูแล
ส่วนสรุปข ้อมูลสำคัญ ในรำคำรับซือ
้ ขำยนัน
ผลประโยชน์แล ้ว ซึง่ จะใช ้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ
้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
้ คืนได ้รับคำสัง่ ขำยคืนภำยหลังจำกวันหรือเวลำทีก
หำกบริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
่ ำหนด บริษัท
้ คืนหน่วยลงทุนถัดไปในรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรรับ
จัดกำรจะถือเป็ นคำสัง่ ขำยคืนในวันทำกำรรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุนเพิม
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเปิ ดให ้มีกำรรับซือ
่ ขึน
้ หรือเปลีย
่ นแปลงจำนวนวันหรือยกเลิกกำรส่ง
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนล่วงหน ้ำ ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบ
้
ล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว ณ สำนั กงำนของบริษัทจัดกำรและผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
คืนทุกแห่ง ลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และจะแจ ้งให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบต่อไป
2) ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องกรอกรำยละเอียดในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมวิธก
ี ำรของแต่ละช่องทำงในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนให ้ครบถ ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ะขำยคืนหรือจำนวนเงินทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องกำรได ้รับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะไม่จำกัดมูลค่ำสูงสุดและตำ่ สุดในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
3) ในกรณีทจ
ี่ ำนวนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องกำรทีจ
่ ะขำยคืนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป
่ รำกฏอยูใ่ น
รำยกำรทีบ
่ น
ั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดตำมทีป
่ รำกฏ อยูภ
่ ำยในรำยกำรทีบ
่ น
ั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ะขำยคืนหรือระบุจำนวนเงินทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องกำรได ้รับ
จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมวิธก
ี ำรของแต่ละช่องทำงในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ำมี) ของผู ้ถือหน่วย
มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนหักค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
ลงทุนทีป
่ รำกฏอยูใ่ นรำยกำรทีบ
่ น
ั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำทีป
่ รำกฏอยูใ่ นรำยกำรทีบ
่ น
ั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุนจำนวนทัง้ หมดทีผ
5) บริษัทจัดกำรจะรับซือ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้มีคำสัง่ ขำยคืนไว ้ และจะชำระเงินค่ำ
ิ สุทธิของ
ขำยคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจำกวันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
้ ขำยของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจ
วันทำกำรซือ
กำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศทีม
่ ล
ี ักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดกำรกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข ้ำบัญชีเงินฝำกของผู ้ถือหน่วยลงทุนตำมเลขทีบ
่ ญ
ั ชีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วย
้บริ
่
ลงทุนแจ ้งไว ้ในใบคำขอใช กำรกองทุนรวมหรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่ำยในนำมของผู ้ถือหน่วยลงทุน
โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตำมทีร่ ะบุไว ้
ในข ้อ 14 ในส่วนข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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้ คืนหน่วยลงทุน
6) สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน
้ หลังจำกทีน
่ ำยทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลกำรรับซือ
จำกผู ้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้วเท่ำนั น
้
้ คืน
7) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ยืน
่ คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้โดยอยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
และบริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับซือ
บริษัทจัดกำรตำมข ้อ 10 ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ผู ้ถือหน่วยลงทุนอำจขอยกเลิกคำสัง่
้ ขำยใดทีบ
ขำยคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ในระหว่ำงวันทำกำรซือ
่ ริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือ
้ คืนทีผ
รับซือ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ยืน
่ คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้กำรยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้รับ
อนุมัตจิ ำกบริษัทจัดกำรก่อน
้ คืนจะทำในวันทำกำรถัดจำกวันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของวันทำกำร
8) กำรลดจำนวนหน่วยลงทุนทีร่ ับซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน
ซือ
้
้ คืนหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์
ข. กำรรับซือ
้ คืนหรือ
เพือ
่ อำนวยควำมสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ม่สำมำรถติดต่อกับสำนั กงำนผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
บริษัทจัดกำรเพือ
่ กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกทีจ
่ ะส่งคำสัง่ ขำยหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์
พร ้อมแนบเอกสำรหลักฐำนตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรจะกำหนด และส่งมำยังบริษัทจัดกำรตำมทีอ
่ ยูข
่ ้ำงล่ำงนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก ้ จำกัด
้ 9
อำคำรทิสโก ้ทำวเวอร์ ชัน
เลขที่ 48/16-17 ถนนสำทรเหนือ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะบันทึกเวลำในกำรรับคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ซึง่ เป็ นเวลำทีไ่ ด ้รับจำกเจ ้ำหน ้ำที่
้ ขำยหน่วยลงทุนซึง่
ไปรษณีย ์ โดยบริษัทจัดกำรจะถือว่ำคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับภำยในวันและเวลำซือ
้ วนส่วนสรุปข ้อมูลสำคัญ เป็ นวันทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนนั น
กำหนดไว ้ในหนั งสือชีช
้ และจะใช ้
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ
้ ขำยนัน
รำคำรับซือ
้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ สำหรับคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับ
้ วนส่วนสรุปข ้อมูลสำคัญจะถือเป็ นรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของวัน
หลังจำกวันและเวลำซึง่ กำหนดไว ้ในหนั งสือชีช
้ คืนหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ สำหรับเงือ
้ คืนหน่วยลงทุน
ทำกำรรับซือ
่ นไขและข ้อกำหนดอืน
่ เกีย
่ วกับวิธก
ี ำรรับซือ
ของบริษัทจัดกำรให ้ยึดตำมรำยละเอียดทีก
่ ำหนดในข ้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8)
ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ ต
ค. กำรรับซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ ต เพือ
บริษัทจัดกำรอำจนำเสนอวิธก
ี ำรซือ
่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให ้แก่ผู ้ถือ
หน่วยลงทุน โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
้ คืนหน่วยลงทุนของบริษัท
ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ สำหรับเงือ
่ นไขและข ้อกำหนดอืน
่ เกีย
่ วกับวิธก
ี ำรรับซือ
จัดกำรให ้ยึดตำมรำยละเอียดทีก
่ ำหนดในข ้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ ต บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้ผู ้
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ
่ ริษัทจัดกำรจะเปิ ดให ้บริกำรรับซือ
ลงทุนทรำบโดยจะปิ ดประกำศทีส
่ ำนั กงำนบริษัทจัดกำร และลงประกำศในเว็บไซต์
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ (ถ ้ำมี)
ง. กำรรับซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ เพือ
บริษัทจัดกำรอำจนำเสนอวิธก
ี ำรซือ
่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให ้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุน ประกอบด ้วย
1) บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ผำ่ นผู ้แนะนำกำรลงทุน โดยให ้ถือว่ำคำสัง่ ขำยคืนทำงโทรศัพท์
นั น
้ ใช ้แทนใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องแจ ้งควำมประสงค์ในกำรขอใช ้บริกำรตำมเงือ
่ นไขที่
่
บริษัทจัดกำรกำหนด และต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ำมขัน
้ ตอนและวิธก
ี ำรในกำรทำรำยกำรสังขำยคืนหน่วยลงทุน โดยผู ้ถือหน่วย
้ ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์จะต ้องยอมรับและผูกพันตำมเงือ
ลงทุนทีต
่ กลงใช ้บริกำรซือ
่ นไขและวิธก
ี ำรใน
่ งใดๆ ที่
กำรขอใช ้บริกำรดังกล่ำว และ/หรือ ทีจ
่ ะแก ้ไขเพิม
่ เติมเปลีย
่ นแปลงในอนำคต ซึง่ รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย
้ คืน
อำจเกิดขึน
้ อันเนื่องมำจำกกำรใช ้บริกำรดังกล่ำวด ้วย ทัง้ นี้ สำหรับเงือ
่ นไขและข ้อกำหนดอันเกีย
่ วกับวิธรี ับซือ
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำรให ้ยึดตำมรำยละเอียดทีก
่ ำหนดในรำยละเอียดโครงกำรกองทุนข ้อ 7.4 ก. 3) ถึง 8) ใน
ส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ผำ่ นผู ้แนะนำกำรลงทุนให ้แก่ผู ้ถือ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดให ้บริกำรรับซือ
หน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ำมหลักเกณฑ์ทบ
ี่ ริษัทจัดกำรกำหนด ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งหลักเกณฑ์ให ้ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนทรำบ โดยกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ผำ่ นผู ้แนะนำกำรลงทุนได ้ใน
เปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์ในกำรให ้บริกำรรับซือ
อนำคต โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดกำร และถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะ
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คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
2) บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์แบบอัตโนมัต ิ โดยให ้ถือว่ำคำสัง่ ขำยคืนทำงโทรศัพท์นัน
้ ใช ้
แทนใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องแจ ้งควำมประสงค์ในกำรขอใช ้บริกำรตำมเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัท
จัดกำรกำหนด และต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ำมขัน
้ ตอนและวิธก
ี ำรในกำรทำรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยผู ้ถือหน่วยลงทุน
้ ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์จะต ้องยอมรับและผูกพันตำมเงือ
ทีต
่ กลงใช ้บริกำรซือ
่ นไขและวิธก
ี ำรในกำรขอ
่ งใดๆ ทีอ
ใช ้บริกำรดังกล่ำว และ/หรือ ทีจ
่ ะแก ้ไขเพิม
่ เติมเปลีย
่ นแปลงในอนำคต ซึง่ รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย
่ ำจ
้ คืนหน่วย
เกิดขึน
้ อันเนื่องมำจำกกำรใช ้บริกำรดังกล่ำวด ้วย ทัง้ นี้ สำหรับเงือ
่ นไขและข ้อกำหนดอันเกีย
่ วกับวิธรี ับซือ
ลงทุนของบริษัทจัดกำรให ้ยึดตำมรำยละเอียดทีก
่ ำหนดในรำยละเอียดโครงกำรกองทุนข ้อ 7.4 ก. 3) ถึง 8) ในส่วน
รำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์แบบอัตโนมัตใิ ห ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดให ้บริกำรรับซือ
มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ำมหลักเกณฑ์ทบ
ี่ ริษัทจัดกำรกำหนด ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งหลักเกณฑ์ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดย
กำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย
่ นแปลง
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์แบบอัตโนมัตไิ ด ้ในอนำคต โดยขึน
หลักเกณฑ์ในกำรให ้บริกำรรับซือ
้ อยูก
่ บ
ั ดุลย
พินจ
ิ ของบริษัทจัดกำร และถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบโดย
กำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ปั จจุบน
ั บริษัทจัดกำรยังไม่ได ้เปิ ดให ้บริกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์แบบอัตโนมัต ิ อย่ำงไรก็ตำม
ก่อนทีบ
่ ริษัทจัดกำรจะเปิ ดให ้บริกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์แบบอัตโนมัตด
ิ ังกล่ำว บริษัทจัดกำร
จะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทรำบโดยกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
้ ขำยให ้ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำทีก
่ ำหนดของวันทำกำรซือ
้ ขำยนัน
้ ขำยให ้ถือเป็ นกำรสัง่ ขำยคืน
กำรซือ
้ กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนหลังเวลำทีก
่ ำหนด หรือในวันหยุดทำกำรซือ
้
้
้ ขำยซึง่
หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือขำยถัดไป ในรำคำรับซือคืนหน่วยลงทุนทีค
่ ำนวณได ้ ณ วันถัดจำกวันทำกำรซือ
เป็ นรำคำทีร่ ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อน
จ. กำรรับซือ
ื่ ๆ (ถ ้ำมี)
้ ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อน
บริษัทจัดกำรอำจนำเสนอวิธก
ี ำรซือ
ื่ ๆ เช่น ช่องทำง ATM
หรือช่องทำง ETM ของธนำคำรพำณิชย์ตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรกำหนด เป็ นต ้น เพือ
่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให ้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วย
้ คืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำรให ้ยึด
ลงทุนเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ สำหรับเงือ
่ นไขและข ้อกำหนดอืน
่ เกีย
่ วกับวิธก
ี ำรรับซือ
ตำมรำยละเอียดทีก
่ ำหนดในข ้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี้ ก่อนที่
้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อน
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดให ้บริกำรรับซือ
ื่ ๆ บริษัทจัดกำรจะแจ ้ง
ให ้ผู ้ลงทุนทรำบโดยจะปิ ดประกำศทีส
่ ำนั กงำนบริษัทจัดกำร และลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ข ้อมูลเพิม
่ เติมของชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม
1. กำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนและกำรหักเงินลงทุนเมือ
่ มีกำรขำยคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยแยกรำยกำรตำมวันทีล
่ งทุน และเมือ
่ ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนขำยคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน บริษัทจัดกำรจะคำนวณต ้นทุน ผลประโยชน์และหักเงิน
ลงทุนแต่ละรำยกำรตำมวิธก
ี ำร “เข ้ำก่อน ออกก่อน” (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท ี่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด ทัง้ นี้ วันทีล
่ งทุน หมำยถึง วันทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ กำรออม
หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออมแต่ละรำยกำร และในกรณีทเี่ ป็ นกำรรับโอนจำกกองทุนรวมเพือ
่ กำรออม
หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออมอืน
่ ให ้หมำยควำมถึงวันทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ กำร
ออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออมของรำยกำรทีร่ ับโอนนัน
้
้ หน่วยลงทุน
2. หนั งสือรับรองกำรซือ
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
บริษัทจัดกำรจะจัดทำหนั งสือรับรองกำรซือ
่ กำรออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน
เพือ
่ กำรออม โดยมีรำยกำรอย่ำงน ้อยตำมแบบทีส
่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจัดส่งหนั งสือดังกล่ำวให ้กับผู ้
้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภำยในเดือนมีนำคมของปี ถัดไป เพือ
ถือหน่วยลงทุนเมือ
่ มีรำยกำรซือ
่ เป็ นข ้อมูลแก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรยืน
่ แบบแสดงรำยกำรภำษี เงินได ้บุคคลธรรมดำ
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3. หนั งสือรับรองกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะจัดทำหนั งสือรับรองกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ
่ กำรออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วย
ลงทุนเพือ
่ กำรออม ทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนขำยคืน เพือ
่ ไปลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ กำรออมอืน
่ หรือกองทุนรวมชนิดหน่วย
ลงทุนเพือ
่ กำรออมอืน
่ โดยรำยกำรอย่ำงน ้อยตำมแบบทีส
่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจั ดส่งหนั งสือดังกล่ำว
พร ้อมเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน หรือวิธก
ี ำรอืน
่ ใดในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพือ
่ กำรออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออมไปยังกองทุนรวมเพือ
่ กำรออมอืน
่ หรือ
กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออมอืน
่ ภำยใน 5 วันทำกำรนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจำกวันทีบ
่ ริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุน
้ คืนได ้รับคำสัง่ สับเปลีย
กำรขำยหรือรับซือ
่ นหน่วยลงทุนทีส
่ มบูรณ์แล ้ว เพือ
่ เป็ นข ้อมูลในกำรจัดทำทะเบียนผู ้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเนื่องและเพือ
่ ให ้เก็บไว ้เป็ นหลักฐำนพร ้อมทีจ
่ ะให ้เจ ้ำพนั กงำนประเมินของกรมสรรพำกรตรวจสอบได ้
4. หนั งสือรับรองกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะจัดทำหนั งสือรับรองกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ กำรออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วย
ลงทุนเพือ
่ กำรออม โดยมีรำยกำรอย่ำงน ้อยตำมแบบทีส
่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด และจัดส่งหนั งสือดังกล่ำว
ให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนเมือ
่ มีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เพือ
่ เป็ นข ้อมูลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรยืน
่ แบบ
แสดงรำยกำรภำษี เงินได ้บุคคลธรรมดำเพิม
่ เติม หรือเก็บไว ้เป็ นหลักฐำนให ้เจ ้ำพนั กงำนของกรมสรรพำกรตรวจสอบ
ได ้
บริษัทจัดกำรจะจัดทำและส่งรำยงำนเกีย
่ วกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีข
่ ำยคืนหน่วยลงทุนตำม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรทีส
่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได ้รับควำมเห็นชอบจำกสำนั กงำน ก.ล.ต.
เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ:
้ คืนหน่วยลงทุน หรือวิธก
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลง ปรับปรุง หรือเพิม
่ เติมวิธก
ี ำรในกำรรับซือ
ี ำร
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ำรอืน
่ ใดเพือ
่ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในอนำคต
เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay เป็ นต ้น ตำมหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทจัดกำรกำหนด โดยถือว่ำได ้รับควำม
เห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และจะปฏิบต
ั ใิ ห ้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทส
ี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทรำบ
โดยจะปิ ดประกำศทีส
่ ำนั กงำนบริษัทจัดกำร และลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
้ คืน : ทุกวันทำกำร
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ
้ คืน :
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ
ไม่ม ี
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู ้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
7.9. รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
ั
8. การสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
้ คืน
- ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเพิม
่ เติม :
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
สำมำรถดูข ้อมูลในหนั งสือชีช
ั
ื้ คืน สบเปลี
ิ อืน
9. การชาระค่าร ับซอ
ย
่ นหน่วยลงทุนด้วยหล ักทร ัพย์ หรือทร ัพย์สน
่ แทนเงิน :
ิ อืน
9.1 บริษัทจัดกำรอำจชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินได ้
ตำมเงือ
่ นไขใดเงือ
่ นไขหนึง่ ดังต่อไปนี้
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ิ อืน
(1) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ นัน
้
้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน
ไปชำระเป็ นค่ำซือ
่ ทีบ
่ ริษัทจัดกำรเป็ นผู ้รับผิดชอบดำเนินกำร
(2) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
ิ อืน
(3) ผู ้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน และบริษัทจัดกำร
ิ อืน
กองทุนรวมได ้รับมติพเิ ศษให ้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินได ้
ิ เพือ
ิ อืน
9.2 ในกำรพิจำรณำจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่
แทนเงิน บริษัทจัดกำรจะยึดหลักให ้มีกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสม เป็ นธรรม ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำย
เป็ นสำคัญ โดยจะพิจำรณำจำกปั จจัย ดังต่อไปนี้
ิ (Mark to Market)
(1) มูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
(2) อำยุเฉลีย
่ ของตรำสำรหนีท
้ ล
ี่ งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนกำรลงทุน
(4) สภำพคล่องของตรำสำร
่ ถือของตรำสำร (Credit Rating)
(5) อันดับควำมน่ำเชือ
ิ เช่น กรณีทผ
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อจำกัดในกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี่ ู ้ออกตรำสำรมีกำรกำหนด
ิ ทีก
เงือ
่ นไขทีไ่ ม่อนุญำตให ้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ องทุนถืออยูท
่ งั ้ หมดทีอ
่ อกโดยผู ้ออกตรำสำรรำยนั น
้
ิ ตำมวิธก
ได ้ เป็ นต ้น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรใช ้ดุลยพินจ
ิ ในกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี ำรทีบ
่ ริษัท
จัดกำรพิจำรณำว่ำเหมำะสม เป็ นธรรม ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำย
ิ อืน
9.3 ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน บริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
ิ อืน
(1) บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ทีจ
่ ะนำมำชำระเป็ นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแทนเงิน
ให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณจำกมูลค่ำยุตธิ รรมทีบ
่ ริษัทจัดกำรใช ้ในกำรคำนวณรำคำหลักทรัพย์หรือ
ิ อืน
้ ขำยหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให ้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนที่
ทรัพย์สน
่ นัน
้ ณ วันทำกำรซือ
ขำยคืนหน่วยลงทุน และสัดส่วนตำมมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตกำรลงทุน ณ วันทีผ
่ ู ้ถือหน่วย
ลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน และหำกมีสว่ นต่ำงจะชำระเป็ นเงินสด โดยมีวธิ ก
ี ำรคำนวณ ดังนี้
(ก) คำนวณจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนทีก
่ องทุนต ้องชำระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน และสัดส่วนกำรถือหน่วย
ลงทุนทีข
่ ำยคืนหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณสัดส่วนตำมมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตกำรลงทุน เพือ
่ พิจำรณำว่ำหลักทรัพย์แต่ละตัว
คิดเป็ นสัดส่วนเท่ำใดของพอร์ตกำรลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน ทีข
่ ำยคืนหน่วยลงทุน โดยพิจำรณำจำก
ั ญำ อำยุเฉลีย
ปั จจัยตำมข ้อ 9.2 เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้รับสัดส่วนหลักทรัพย์ในแต่ละผู ้ออกหรือคูส
่ ญ
่ ของ ตรำ
่
สำรหนี้ทล
ี่ งทุน อัตรำดอกเบีย
้ หรืออัตรำผลตอบแทน รวมถึงอันดับควำมน่ำเชือถือของตรำสำรทีใ่ กล ้เคียงกันกับพอร์ต
กำรลงทุนของกองทุนมำกทีส
่ ด
ุ
(2) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดสรรหลักทรัพย์ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่ำของหลักทรัพย์หรือ
ิ อืน
ทรัพย์สน
่ ทีจ
่ ะจัดสรรให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนมีมล
ู ค่ำน ้อยกว่ำจำนวนเงินทีผ
่ ู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนจะได ้รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหลักทรัพย์ทค
ี่ ำนวณได ้ตำมข ้อ 9.3 (1) ให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน และ
จะทำกำรชำระส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำเป็ นเงินสดให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทก
ี่ องทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อกำรชำระคืนส่วนต่ำงตำมวรรคหนึง่ บริษัทจัดกำรจะทำกำรชำระส่วน
้ วันทำกำรใดถัดจำกวันนั น
ต่ำงให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน เมือ
่ กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน
้
หมำยเหตุ : ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำเท่ำกับจำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนพึงได ้รับ หักด ้วย
ิ
มูลค่ำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนอืน
่ ทีต
่ ้องกำรจัดสรรให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน
ิ อืน
(3) กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนทีร่ ับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด ้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินมำกกว่ำ 1 รำย
ิ ตำมวิธก
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี ำรทีก
่ ำหนดในข ้อ 9.3 (1)
(4) กรณีกำรจ่ำยเงินส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมข ้อ 9.3 (2) ให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนทีร่ ับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ิ อืน
ด ้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินทีม
่ จ
ี ำนวนผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวมำกกว่ำ 1 รำย บริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรจ่ำยเงินส่วนต่ำงดังกล่ำวให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนน ้อยทีส
่ ด
ุ ก่อนตำมลำดับ
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9.4 วิธก
ี ำรส่งมอบ
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนเปิ ดไว ้กับบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ิ หรือตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สน
ิ ของผู ้ถือ
(ประเทศไทย) จำกัด หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือผู ้รับฝำกทรัพย์สน
หน่วยลงทุน โดยในส่วนทีเ่ ป็ นเงินนัน
้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเข ้ำบัญชีรับชำระค่ำขำยคืนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนให ้
ไว ้กับบริษัทจัดกำร
10. การเลือ
่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรอำจเลือ
่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได ้ในกรณีดังต่อไปนี้
่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีทเี่ ข ้ำเหตุดังต่อไปนี้ โดยได ้รับ
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล ้ว มีควำมเชือ
ควำมเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนเปิ ดได ้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให ้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
หรือ
ิ ทีล
(ข) มีเหตุทท
ี่ ำให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ งทุนไว ้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่ำวอยูน
่ อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำร
(2) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว ้แล ้ว แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ
่ ริษัทจัดกำรยังไม่ได ้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถก
ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ
ู ต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยัง
้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่
ไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีถ
ถูกต ้องนั น
้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ
่ ก
ู ต ้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขน
ึ้ ไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่ร ้อยละ 0.5 ของ
้ คืนหน่วยลงทุนทีถ
รำคำรับซือ
่ ก
ู ต ้อง
้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถก
(3) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ
่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ
ู ต ้อง และผู ้ดูแล
้ คืน
ผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีถ
หน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องนั น
้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ
่ ก
ู ต ้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขน
ึ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่
้ คืนหน่วยลงทุนทีถ
ร ้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ
่ ก
ู ต ้อง
กำรเลือ
่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดกำรอำจ
เลือ
่ นได ้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนั บตัง้ แต่วน
ั ทำกำรถัดจำกวันทีม
่ ค
ี ำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนั น
้ เว ้นแต่ได ้รับกำรผ่อนผัน
จำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ประกำศกำรเลือ
่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ทีท
่ ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
้ คืนทีใ่ ช ้ในกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุน และแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้มี
ติดต่อทุกแห่งของผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
(2) แจ ้งกำรเลือ
่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรือ
่ งดังกล่ำว พร ้อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐำนกำรได ้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข ้อมูลในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำจำกผู ้ดูแลผลประโยชน์ให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดยบริษัทจัดกำรอำจ
มอบหมำยให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได ้
(3) ในระหว่ำงกำรเลือ
่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน หำกมีผู ้ถือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนใน
้ คืนหน่วยลงทุนนั น
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต ้องรับซือ
้ โดยต ้องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมลำดับ
วันทีส
่ ง่ คำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง
ั
ื้ คืนไม่สบเปลี
11. การไม่ขายไม่ร ับซอ
ย
่ นหน่วยลงทุนตามสง่ ั :
้ คืน หรือไม่รับสับเปลีย
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่
11.1. บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้ว หรืออำจหยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ ใน
กรณีทป
ี่ รำกฏเหตุดังต่อไปนี้
้ ขำยได ้ตำมปกติ
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ
่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได ้รับควำมเห็นชอบ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล ้ว มีควำมเชือ
ของผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนเปิ ดได ้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให ้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเปิ ดได ้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
(ค) มีเหตุจำเป็ นอืน
่ ใดเพือ
่ คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
้ คืน หรือไม่รับสับเปลีย
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้ว หรือจะหยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนตำม (ก)
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(ข) หรือ (ค) ได ้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว ้นแต่ได ้รับกำรผ่อนผันจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ิ ในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึน
(3) กรณีทก
ี่ องทุนรวมได ้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
้ ซึง่
ก่อให ้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมีนัยสำคัญ
้ ขำยหลักทรัพย์ทก
้ ขำยได ้ตำมปกติ ทัง้ นี้ เฉพำะกรณีทก
(ก) ตลำดซือ
ี่ องทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ
ี่ องทุน
ื้ ขำยในตลำดซือ
้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน
ิ สุทธิของ
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ
ี่ อ
้ เกินกว่ำร ้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สน
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ทท
ี่ ำให ้ไม่สำมำรถแลกเปลีย
่ นเงินตรำต่ำงประเทศได ้อย่ำงเสรี และทำให ้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำก
ประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได ้ตำมปกติ
ิ ทีล
(ค) มีเหตุทท
ี่ ำให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ งทุนไว ้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่ำวอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำร และผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด ้วยแล ้ว
้ หน่วยลงทุนทีร่ ับไว ้แล ้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุน แก่ผู ้
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข ้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่ำผู ้ลงทุนรำยนั น
้ ๆ มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับกำรกระทำดังต่อไปนี้
1. กำรกระทำทีเ่ ป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกีย
่ วกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให ้กำรสนั บสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร ้ำย
ิ โดยบุคคลผู ้มีอำนำจตำมกฎหมำย
3. กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมคำสัง่ เกีย
่ วกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สน
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู ้จักลูกค ้ำ และตรวจสอบเพือ
่ ทรำบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับลูกค ้ำได ้ในสำระสำคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย
่ นให ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน
่ เข ้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต ้กำรจัดกำร
ของตนอันเนื่องมำจำกกำรทีบ
่ ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได ้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด ้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำร
้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค ้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ทเี่ ป็ น
กองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน ้ำซือ
้ ขำยล่วงหน ้ำ ซึง่ ให ้กระทำได ้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
หน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู ้จัดกำรเงินทุนสัญญำซือ
(6) อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรเพือ
่ เลิกกองทุนรวมตำมข ้อ 22.1.3 ในส่วนข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้มีคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนไว ้แล ้วทรำบ
้ คืน หรือไม่รับ
โดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข ้อ (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดกำรจะประกำศกำรไม่ขำย ไม่รับซือ
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมำแล ้ว หรือประกำศกำร
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
หยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน ณ ทีท
่ ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
้ คืนทีใ่ ช ้ในกำรซือ
้ ขำยหรือสับเปลีย
ติดต่อทุกแห่งของผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
่ นหน่วยลงทุน และบริษัทจัดกำร
้ คืน หรือไม่รับสับเปลีย
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
จะรำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
่ น
่
้
่
่
หน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมำแล ้ว หรือกำรหยุดรับคำสังซือ คำสังขำยคืน หรือคำสังสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนพร ้อมทัง้ แสดง
เหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนเปิ ดนั น
้ ให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
้ คืน หรือไม่รับสับเปลีย
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือหรือคำสัง่ สับเปลีย
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมำแล ้ว หรือหยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมข ้อ
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซือ
่ น
หน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทำกำรสุดท ้ำยก่อนวันรำยงำนนัน
้ ให ้สำนั กงำน
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
รวมทัง้ แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทรำบถึงกำรเปิ ด
้ คืน หรือสับเปลีย
ขำย รับซือ
่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรำยอืน
่ และผู ้ลงทุนทั่วไปทรำบถึงกำร
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
้ คำสัง่ ขำยคืน
เปิ ดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนโดยพลัน ทัง้ นี้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซือ
หรือคำสัง่ สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
้ คืน หรือไม่รับสับเปลีย
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซือ
่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
้ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลีย
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมำแล ้ว หรือหยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน บริษัท
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับ
จัดกำรอำจหยุดคำนวณและหยุดประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุนก็ได ้
ซือ
้ หรือคำสัง่ สับเปลีย
11.2. บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมำแล ้ว หรือ
้ หรือคำสัง่ สับเปลีย
หยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ
่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่
ถูกต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
โดยรำคำขำยหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องนั น
้ ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขน
ึ้ ไป และคิดเป็ น
อัตรำตัง้ แต่ร ้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน
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้ หรือคำสัง่ สับเปลีย
หยุดรับคำสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน ณ ทีท
่ ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนทีต
่ ด
ิ ต่อทุกแห่งของ
้ คืนทีใ่ ช ้ในกำรซือ
้ ขำยหรือสับเปลีย
้ หรือคำสัง่
ผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
่ นหน่วยลงทุน และแจ ้งให ้ผู ้ทีไ่ ด ้มีคำสัง่ ซือ
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
ื้ คืนหน่วยลงทุน :
12. การหยุดขายหรือร ับซอ
เป็ นไปตำมประกำศ
13. เงือ
่ นไขและข้อจาก ัดในการจ ัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำเพือ
่ เป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือ
่ เสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ชือ
ี่ ะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
้ หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน ้ำ เว ้นแต่เข ้ำ
หน่วยลงทุนแต่เพียงบำงส่วนหรือทัง้ หมดก็ได ้ โดยไม่จำเป็ นต ้องแจ ้งให ้ผู ้สัง่ ซือ
ข ้อยกเว ้นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือประกำศสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม
(TNEXTGEN-SSF) จะนำไปจำหน่ำย จ่ำยโอน จำนำหรือนำไปเป็ นประกันมิได ้

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล :
ื่ ย่อ
ชอ
1. TNEXTGEN-A
2. TNEXTGEN-SSF

รายละเอียด
ไม่จำ่ ย
ไม่จำ่ ย

14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
- ไม่ม ี 14.3. กำหนดเวลำ วิธก
ี ำร และข ้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน :
โครงกำรจะไม่จำ่ ยเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพือ
่ ให ้เกิดรำยได ้เพิม
่ ขึน
้
้ า่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
่ั อ
ื้ หรือผูถ
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
้ งซ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช ้จ่ำยทีป
่ ระมำณกำรได ้ทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
ื่ ย่อ
ชอ

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 5.00 ต่อปี
1. TNEXTGEN-A
ิ สุทธิถัวเฉลีย
ของมูลค่ำทรัพย์สน
่ ของรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน
ประมำณกำรค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 5.00 ต่อปี
2. TNEXTGEN-SSF
ิ สุทธิถัวเฉลีย
ของมูลค่ำทรัพย์สน
่ ของรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
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ื่ ย่อ
ชอ

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
1. TNEXTGEN-A
ิ ของชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป หักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
ิ ทัง้ หมดของชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป
ทรัพย์สน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
ิ ของชนิดหน่วยลงทุนเพือ
ิ ทัง้ หมดของชนิดหน่วยลงทุน
2. TNEXTGEN-SSF ทรัพย์สน
่ กำรออม หักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
เพือ
่ กำรออม
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ิ ทัง้ หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทัง้ นี้ มูลค่ำหนี้สน
ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ำนวณ
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รำยปี :
ื่ ย่อ
ชอ

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 0.20 ต่อปี ของ
1. TNEXTGEN-A
ิ ของชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป หักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
ิ ทัง้ หมดของชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป
มูลค่ำทรัพย์สน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 0.20 ต่อปี ของ
ิ ของชนิดหน่วยลงทุนเพือ
ิ ทัง้ หมดของชนิดหน่วย
2. TNEXTGEN-SSF มูลค่ำทรัพย์สน
่ กำรออม หักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
ลงทุนเพือ
่ กำรออม
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ิ ทัง้ หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทัง้ นี้ มูลค่ำหนี้สน
ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
ื่ ย่อ
ชอ

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 0.50 ต่อปี
1. TNEXTGEN-A
ิ ของชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป หักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
ิ ทัง้ หมดของชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป
ของมูลค่ำทรัพย์สน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 0.50 ต่อปี
ิ ของชนิดหน่วยลงทุนเพือ
ิ ทัง้ หมดของชนิด
2. TNEXTGEN-SSF ของมูลค่ำทรัพย์สน
่ กำรออม หักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
หน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ิ ทัง้ หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทัง้ นี้ มูลค่ำหนี้สน
ทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมทีป
่ รึกษำกำรลงทุน :
ไม่ม ี
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่ม ี
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอืน
่ ๆ:
ิ สุทธิของกองทุน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอืน
่ ๆ ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 1.3000 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สน
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รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
1) ค่ำใช ้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรจัดตัง้ กองทุนรวม เช่น ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยในกำรยืน
่ คำขออนุมัตจิ ัดตัง้ กองทุน
ิ เป็ นกองทุนรวม ค่ำธรรมเนียมกำรเพิม
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สน
่ จำนวนเงินทุนโครงกำร เป็ นต ้น
ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง
่ โฆษณำและ
2) ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ได ้แก่ ค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ค่ำสือ
ประชำสัมพันธ์กองทุน ค่ำใช ้จ่ำยด ้ำนกำรตลำด ค่ำอบรมเผยแพร่ควำมรู ้ ตลอดจนกำรจัดสัมมนำแนะนำกองทุน และ
ิ
ค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ (ถ ้ำมี) ทัง้ นี้ ไม่เกินร ้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สน
สุทธิของกองทุน
3) ค่ำใช ้จ่ำยทุกประเภทอันเกีย
่ วเนื่องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ค่ำใช ้จ่ำยของศูนย์รับฝำกต่ำงประเทศ ค่ำใช ้จ่ำย
ิ ค่ำใช ้จ่ำยของผู ้ดูแลผลประโยชน์หรือตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สน
ิ ของ
ในกำรใช ้บริกำรจำกตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอกเพือ
่ ให ้สำมำรถลงทุนในตรำสำรทีอ
่ อกจำหน่ำยในต่ำงประเทศ
ิ สุทธิ ณ วันทำกำรก่อนหน ้ำวันทีก
ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง ทัง้ นี้ ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 0.20 ของมูลค่ำทรัพย์สน
่ องทุนได ้รับใบ
แจ ้งหนี้ ทัง้ นี้ ค่ำใช ้จ่ำยส่วนทีเ่ กินจำกอัตรำทีก
่ ำหนด จะเป็ นภำระของบริษัทจัดกำร
4) ค่ำสัญญำฟิ วเจอร์ส สัญญำฟอร์เวิรด
์ หรือสัญญำสวอปทีอ
่ ้ำงอิงกับอัตรำแลกเปลีย
่ นเงินตรำ ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง
้ ขำยหลักทรัพย์ ค่ำใช ้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย
5) ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ วกับกำรซือ
่ วเนื่องกับกำรโอนหรือรับโอน
้ ขำยหลักทรัพย์ เป็ นต ้น
หลักทรัพย์ ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง เช่น ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำนำยหน ้ำซือ
้ หน่วยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจำ่ ยค่ำรับซือ
้ คืนหน่วย
6) ค่ำใช ้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมในกำรมีบญ
ั ชีจองซือ
ลงทุน บัญชีจำ่ ยเงินปั นผล หรือบัญชีอน
ื่ ๆ ทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนำคำร ค่ำใช ้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมในกำรจัดกำรเงินค่ำ
้ หรือค่ำซือ
้ หน่วยลงทุน ค่ำใช ้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรจ่ำยเงินปั น
จองซือ
ผล ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ทีธ่ นำคำรเรียกเก็บ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต ้น
7) ค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์ จัดแปลเอกสำรทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับกำรจัดกำรกองทุนรวม รวมถึง
ค่ำไปรษณียำกร และค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดส่งเอกสำรและรำยงำนถึงผู ้ถือหน่วยลงทุน ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง ดังต่อไปนี้
้ คำสัง่ ขำย คำสัง่ สับเปลีย
7.1) แบบฟอร์มต่ำงๆ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ใบคำขอเปิ ดบัญชี คำสัง่ ซือ
่ น คำขอ
่ ใบแจ ้งยอดกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุน
โอนหน่วยลงทุน หนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่ำงลำยมือชือ
้ หน่วยลงทุน บัญชีจำ่ ยค่ำรับซือ
้ คืน
(Statement) แบบฟอร์ม Cheque Voucher สำหรับบัญชีกองทุนรวม บัญชีจองซือ
หน่วยลงทุน และบัญชีจำ่ ยเงินปั นผล เป็ นต ้น
้ วน รำยงำนประจำปี รำยงำนรอบ 6 เดือน และรำยงำนอืน
7.2) หนั งสือชีช
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับกองทุนรวม หนั งสือบอก
กล่ำวข่ำวสำร จดหมำยข่ำว และสำรสัมพันธ์ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงรำยงำนทีบ
่ ริษัทจัดกำรจัดทำขึน
้ หรือมี
หน ้ำทีจ
่ ัดทำขึน
้ ตำมทีส
่ ำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
ประกำศกำหนด
8) ค่ำลงประกำศต่ำงๆ ในหนังสือพิมพ์รำยวัน ทีบ
่ ริษัทจัดกำรจัดทำขึน
้ หรือมีหน ้ำทีจ
่ ัดทำขึน
้ ตำมทีส
่ ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนประกำศกำหนด ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง เช่น
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย และรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทำงหนั งสือพิมพ์ ค่ำ
ค่ำประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
ประกำศปิ ดสมุดทะเบียนเพือ
่ จ่ำยเงินปั นผล เป็ นต ้น
9) ค่ำใช ้จ่ำยอันเกีย
่ วเนื่องจำกกำรเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขโครงกำร ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง เช่น ค่ำใช ้จ่ำยในกำรลงประกำศ
หนั งสือพิมพ์ กำรจัดประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุน กำรขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต ้น ตลอดจนค่ำใช ้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน
้
ตำมที่ สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนประกำศกำหนด
10) ค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชี ค่ำธรรมเนียมในกำรยืนยันยอดแก่ผู ้สอบบัญชี ค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ ทีผ
่ ู ้สอบบัญชีเรียกเก็บ
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชี ค่ำทีป
่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช ้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จำกกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมคำสัง่ หรือ
ตำมกฎหมำย หรือตำมทีส
่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
ประกำศกำหนด ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง รวมถึงค่ำใช ้จ่ำยในกำรเซ็นสัญญำต่ำงๆ อันเกีย
่ วเนื่องกับกองทุนรวม ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง
11) ค่ำใช ้จ่ำยตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง ซึง่ เกิดขึน
้ จำกกำรติดตำมทวงถำมหรือกำรดำเนินคดีเพือ
่ กำรรับชำระหนี้ใดๆ ของ
กองทุนรวม และค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ กิดขึน
้ จำกกำรติดตำมผู ้ถือหน่วยเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์จำกเงินลงทุน เช่น เงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุน และเงินปั นผล เป็ นต ้น
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12) ค่ำตอบแทนผู ้ชำระบัญชี ค่ำตอบแทนผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำใช ้จ่ำยในกำรวำงทรัพย์ รวมถึงค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ
ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง ทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13) ค่ำใช ้จ่ำย (ถ ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทฟ
ี่ ้ องร ้องให ้บริษัทจัดกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมหน ้ำทีห
่ รือเรียก
ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำรเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือเมือ
่ ได ้รับคำสัง่ จำก
สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง
14) ค่ำใช ้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพือ
่ ให ้กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ได ้ เช่น ค่ำใช ้จ่ำยในกำรแปล
เอกสำร ค่ำใช ้จ่ำยในกำรรับรองเอกสำร ค่ำใช ้จ่ำยสำหรับกำรเปิ ดบัญชีเพือ
่ ลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งๆ เป็ นต ้น
15) ค่ำใช ้จ่ำยเกีย
่ วกับกำรใช ้ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดัชนีอน
ื่ ๆ สำหรับอ ้ำงอิงในกองทุน
16) ค่ำใช ้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับกำรจัดกำรกองทุนรวม ตำมทีจ
่ ำ่ ยจริง
หมำยเหตุ :
อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมข ้ำงต ้นเป็ นอัตรำทีร่ วมภำษีมล
ู ค่ำเพิม
่ ภำษี ธรุ กิจเฉพำะ
หรือภำษี อน
ื่ ใดทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยข ้ำงต ้นแล ้ว
้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน :
15.3. ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู ้สัง่ ซือ
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ื่ ย่อ
ชอ
1. TNEXTGEN-A
2. TNEXTGEN-SSF

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของมูลค่ำหน่วย
ลงทุน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของมูลค่ำหน่วย
ลงทุน

รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกผู ้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู ้ลงทุนแต่
้ วนส่วนสรุปข ้อมูลสำคัญ ปิ ด
ละกลุม
่ ในอัตรำทีไ่ ม่เท่ำกัน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ ้งรำยละเอียดให ้ทรำบในหนั งสือชีช
้ คืน รวมทัง้ จัดให ้มีข ้อมูลไว ้บนเว็บไซต์ของ
ประกำศไว ้ทีส
่ ำนั กงำนของบริษัทจัดกำรและผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
ื่ ย่อ
ชอ
1. TNEXTGEN-A
2. TNEXTGEN-SSF

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของมูลค่ำ
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
หน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของมูลค่ำ
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
หน่วยลงทุน

รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
้ คืนหน่วยลงทุนจำกผู ้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู ้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
้ วนส่วนสรุปข ้อมูล
ลงทุนแต่ละกลุม
่ ในอัตรำทีไ่ ม่เท่ำกัน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ ้งรำยละเอียดให ้ทรำบในหนังสือชีช
้ คืน รวมทัง้ จัดให ้มีข ้อมูลไว ้บน
สำคัญ ปิ ดประกำศไว ้ทีส
่ ำนั กงำนของบริษัทจัดกำรและผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้ำ (Switching In) :มี
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ื่ ย่อ
ชอ
1. TNEXTGEN-A
2. TNEXTGEN-SSF

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้ำ ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของ
มูลค่ำหน่วยลงทุน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้ำ ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของ
มูลค่ำหน่วยลงทุน

รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ื่ ย่อ
ชอ
1. TNEXTGEN-A
2. TNEXTGEN-SSF

รายละเอียด/จานวน/อ ัตรา
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของ
มูลค่ำหน่วยลงทุน
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของ
มูลค่ำหน่วยลงทุน

รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออกของชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม
(TNEXTGEN-SSF) ในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 2.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันทำกำรล่ำสุดก่อนวันทำรำยกำร
้ คืนหน่วยลงทุนจะ
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน แต่ไม่ตำ่ กว่ำ 200 บำท โดยบริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
เรียกเก็บจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนยืน
่ คำสัง่ สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของบริษัท
จัดกำรในกำรเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 30.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 10,000.00 หน่วย หรือเศษของ 10,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ภำยใต ้เงือ
่ นไขทีร่ ะบุในข ้อ 13.3. ในส่วนข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนในอัตรำ 30 บำทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ
10,000 หน่วย โดยผู ้โอนจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวในวันทีย
่ น
ื่ คำขอโอน หน่วยลงทุน หรือขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลย
พินจ
ิ ของบริษัทจัดกำร
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุน 50 บำทต่อหนึง่ ใบสำคัญหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทุนให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของ
บริษัทจัดกำรในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองทีก
่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่ม ี
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอืน
่ ๆ : มี
รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
้ ขำยหลักทรัพย์ เมือ
้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
1) ค่ำใช ้จ่ำยในกำรซือ
่ สัง่ ซือ
้ หรือขำยคืนหน่วย
บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 1.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนทีส
่ งั่ ซือ
้ คืนหน่วยลงทุน เพือ
ลงทุน โดยจะคำนวณรวมไปในรำคำขำยหรือรำคำรับซือ
่ นำเงินดังกล่ำวไปชำระเป็ นค่ำใช ้จ่ำย
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้ หรือสัง่ ขำยหลักทรัพย์ เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน ้ำซือ
้ ขำยหลักทรัพย์ ภำษีมล
หรือค่ำธรรมเนียมในกำรสัง่ ซือ
ู ค่ำเพิม
่
้ หรือสัง่ ขำยหลักทรัพย์
หรืออืน
่ ๆ ตำมทีก
่ องทุนจะถูกเรียกเก็บเมือ
่ สัง่ ซือ
้ ขำยหลักทรัพย์ เมือ
2) ค่ำใช ้จ่ำยในกำรซือ
่ มีกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่เกินร ้อยละ 1.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนทีส
่ งั่ สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
เข ้ำ (Switching In) หรือสัง่ สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) โดยจะคำนวณรวมไปในรำคำขำยหรือ
้ คืนหน่วยลงทุน เพือ
้ หรือสัง่ ขำย
รำคำรับซือ
่ นำเงินดังกล่ำวไปชำระเป็ นค่ำใช ้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมในกำรสัง่ ซือ
้ ขำยหลักทรัพย์ ภำษีมล
หลักทรัพย์ เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน ้ำซือ
ู ค่ำเพิม
่ หรืออืน
่ ๆ ตำมทีก
่ องทุนจะถูกเรียกเก็บเมือ
่
้ หรือสัง่ ขำยหลักทรัพย์
สัง่ ซือ
้ คืนหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย
3) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
่ น
้ ขำยหลักทรัพย์ข ้ำงต ้นได ้รวมภำษีมล
หน่วยลงทุน และค่ำใช ้จ่ำยในกำรซือ
ู ค่ำเพิม
่ ภำษีธรุ กิจเฉพำะ หรือภำษี อน
ื่ ใด
แล ้ว
้ หรือค่ำซือ
้ หน่วยลงทุน ทีอ
4) อัตรำค่ำธรรมเนียมอืน
่ ๆ เพือ
่ ชำระเงินค่ำจองซือ
่ ำจเรียกเก็บจำกผู ้ถือหน่วยลงทุน (ถ ้ำมี)
เช่น อัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกำรใช ้บริกำรบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอืน
่ ใด เป็ นต ้น
15.4. วิธก
ี ำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ค่ำใช ้จ่ำยในกำรเป็ นนำยทะเบียนหน่วย
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่ำหนี้สน
ิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่ำหนี้สน
ิ ทัง้ หมดไม่รวม
ลงทุนรำยปี จะคำนวณโดยใช ้มูลค่ำทรัพย์สน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ำนวณ
ในแต่ละวัน และจะชำระจำกกองทุนรวมเป็ นรำยเดือน
2) ค่ำใช ้จ่ำยตำมข ้อ15.2.6 ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม จะตัดจ่ำยจำกกองทุนรวมตำมทีจ
่ ำ่ ย
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย และรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
จริงทัง้ จำนวน ยกเว ้นค่ำประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
ทำงหนั งสือพิมพ์ และค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช ้จ่ำยของกองทุนรวมเฉลีย
่ เท่ำกันทุกวันตำม
้จ่
้จ่
ระยะเวลำทีจ
่ ะได ้รับประโยชน์จำกค่ำใช ำยนั น
้ ทัง้ นี้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช ำยดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมประกำศทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กำหนด
15.5. กำรเปลีย
่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำย :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยตำมข ้อ 15.1 ข ้อ 15.2 และข ้อ 15.3 ในส่วน
รำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำย
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยตำมทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในโครงกำร และได ้ดำเนินกำร
ดังกล่ำวแล ้ว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่ำวให ้ผู ้ลงทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงภำยใน 3 วันทำกำรนั บแต่วันทีม
่ ก
ี ำร
ลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี้ กำรเปิ ดเผยข ้อมูลจะกระทำโดยวิธก
ี ำรทีเ่ หมำะสมอันทำให ้มั่นใจได ้ว่ำผู ้
้ ขำย
ลงทุนได ้รับทรำบข ้อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข ้อมูลไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือ ณ สถำนทีใ่ นกำรซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ำมี) เป็ นต ้น
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยให ้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให ้ถือว่ำสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให ้ควำม
เห็นชอบกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรในเรือ
่ งดังกล่ำวเมือ
่ บริษัทจัดกำรได ้ดำเนินกำรตำมวรรคหนึง่ แล ้ว
(2) กรณีเพิม
่ ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำย
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยเพิม
่ ขึน
้ ตำมทีร่ ะบุไว ้ในโครงกำร บริษัท
จัดกำรจะคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค ้ำเป็ นสำคัญ และจะเปิ ดเผยข ้อมูล
ดังกล่ำวให ้ผู ้ลงทุนทรำบล่วงหน ้ำอย่ำงทั่วถึงด ้วยวิธก
ี ำรทีเ่ หมำะสมอันทำให ้มัน
่ ใจได ้ว่ำผู ้ลงทุนได ้รับทรำบข ้อมูล
้ ขำย
ดังกล่ำว โดยอย่ำงน ้อยต ้องจัดให ้มีกำรเผยแพร่ข ้อมูลไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และ ณ สถำนทีใ่ นกำรซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ำมี) ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
ดังต่อไปนี้
(2.1) ในกรณีทก
ี่ ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยเพิม
่ ขึน
้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน
้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำย
เดิมตำมทีร่ ะบุไว ้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่ำวให ้ผู ้ลงทุนทรำบล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยเพิม
่ ขึน
้
(2.2) ในกรณีทก
ี่ ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยเพิม
่ ขึน
้ เกินกว่ำอัตรำขัน
้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำย
เดิมตำมทีร่ ะบุไว ้อย่ำงชัดเจนในโครงกำรแล ้วว่ำ บริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได ้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลำ
ย ้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันทีบ
่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน
้ ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำร
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ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีทก
ี่ ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยเพิม
่ ขึน
้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร ้อยละ 5 ของอัตรำขัน
้ สูงดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่ำวให ้ผู ้ลงทุนทรำบล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีทก
ี่ ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยเพิม
่ ขึน
้ เกินกว่ำอัตรำร ้อยละ 5 ของอัตรำขัน
้ สูงดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรจะต ้องได ้รับมติพเิ ศษ
ในกำรเปิ ดเผยข ้อมูลตำมวรรคหนึง่ มิให ้นำมำใช ้กับกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรได ้รับมติพเิ ศษ
(3) บริษัทจัดกำรจะแจ ้งกำรเปลีย
่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยตำมข ้อ (1) วรรคสอง หรือข ้อ (2.2) ให ้
สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนั บแต่วันเปลีย
่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยดังกล่ำว
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่ม ี
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
16. วิธก
ี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทร ัพย์สน
ราคาหน่วยลงทุน หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารดาเนินการในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง :
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
16.1. วิธก
ี ำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
หน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงือ
่ นไขพิเศษ :
ิ สุทธิ
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนั น
้ มูลค่ำหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมล
ู ค่ำไม่เท่ำกัน มูลค่ำทรัพย์สน
ิ
่
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สนสุทธิของกองทุนรวม ซึงผลประโยชน์ทเี่ กิดจำกกำรลงทุน
ิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
จะถือว่ำเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตำมสัดส่วนมูลค่ำทรัพย์สน
จึงมีกำรแบ่งวิธก
ี ำรคำนวณหน่วยลงทุนออกเป็ น เงือ
่ นไขต่ำงๆ คือ
ิ สุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธก
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
ี ำรทีส
่ ำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมทีส
่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได ้รับควำมเห็นชอบจำกสำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยแยกกำรคำนวณ ดังนี้
ิ สุทธิของกองทุนรวม
1.1 มูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)
1.2 มูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของชนิดหน่วยลงทุนเพือ
1.3 มูลค่ำทรัพย์สน
่ กำรออม (TNEXTGEN-SSF)
ิ สุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล
มูลค่ำทรัพย์สน
่ งทุนในประเทศ
ิ สุทธิของกองทุนรวมในส่วนทีล
บวกกับมูลค่ำทรัพย์สน
่ งทุนในต่ำงประเทศ
ิ สุทธิ
วิธก
ี ารคานวณมูลค่าทร ัพย์สน
ิ สุทธิต ้องมีกำรแบ่งกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
ิ
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให ้กำรปั นส่วนมูลค่ำทรัพย์สน
สุทธิตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ิ ของกองทุนนั น
ิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให ้กับ
กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
้ จะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
ิ ของวันทำกำรก่อนหน ้ำของหน่วยลงทุนแต่ละ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยกำรเฉลีย
่ ตำมสัดส่วนของมูลค่ำทรัพย์สน
ชนิด
ิ สุทธิจะเฉลีย
กรณีวน
ั แรกของกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
่ โดยใช ้มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข
่ ำยได ้ทัง้ หมดของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน หลังจำกนั น
้ ปรับปรุงรำยกำรทีเ่ กีย
่ วข ้องเฉพำะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได ้แก่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต ้น) และคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิหลังหักค่ำธรรมเนียมและมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยกำรรับซือ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ิ สุทธิของกองทุน
ต ัวอย่างการคานวณมูลค่าทร ัพย์สน
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได ้แก่
1) ชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป (TNEXTGEN-A) หมำยถึง หน่วยลงทุนทีม
่ ก
ี ำรสะสมผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม (TNEXTGEN-SSF) หมำยถึง หน่วยลงทุนชนิดเพือ
่ กำรออม
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ิ สุทธิของกองทุน
สมมติฐำนในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุนจำกแต่ละ
บริษัทจัดกำรมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
ชนิดหน่วยลงทุนทีแ
่ ตกต่ำงกัน ดังนี้
1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
- ชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) : เรียกเก็บในอัตรำร ้อยละ 1.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม (TNEXTGEN-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
้ คืนหน่วยลงทุน
2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
- ชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) : เรียกเก็บในอัตรำร ้อยละ 0.15 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม (TNEXTGEN-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
วันที่ 1 :
ิ สุทธิทจ
1. มูลค่ำทรัพย์สน
ี่ ำหน่ำยได ้ทัง้ หมดของชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป เท่ำกับ 3,837,599,903.41 บำท
้ หน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
2. มีรำยกำรซือ
่ กำรออม จำนวน 20,000,000 บำท
3. มีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป จำนวน 10,000,000 บำท
4. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน
้ 500,000 บำท
หน่วย: บำท
รายการ
ิ สุทธิของกองทุน ณ วันทำ
มูลค่ำทรัพย์สน
กำรก่อนหน ้ำ
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน
้ จำนวน
500,000 บำท
ิ สุทธิกอ
มูลค่ำทรัพย์สน
่ นหักค่ำใช ้จ่ำย
กองทุน
รำยกำรค่ำใช ้จ่ำยของกองทุนต่อวัน (/365)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (+VAT) =
1.07%
2) ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลประโยชน์ (+VAT) =
0.02889%
3) ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (+VAT) =
0.1712%
ิ สุทธิ
มูลค่ำทรัพย์สน
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุน/หน่วย
รำคำขำยหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน
รำคำรับซือ

กองทุนรวม

ชนิดผูล
้ งทุนทว่ ั ไป

3,837,599,903.41

3,837,599,903.41

ชนิดหน่วยลงทุน
เพือ
่ การออม
-

500,000.00

500,000.00

-

3,838,099,903.41

3,838,099,903.41

-

(112,514.16)

(112,514.16)

-

(3,037.88)

(3,037.88)

-

(18,002.27)

(18,002.27)

-

3,837,966,349.10
307,566,267.6722
12.4785
12.4786
12.4785

3,837,966,349.10
307,566,267.6722
12.4785
12.6034
12.4598

12.4785
12.4786
12.4785

วันที่ 2 :
้ หน่วยลงทุนของวันทำกำรก่อนหน ้ำ ได ้แก่ ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
1. มีรำยกำรเพิม
่ หน่วยจำกกำรซือ
่ กำรออม จำนวน
20,000,000 บำท
2. มีรำยกำรลดหน่วยจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรก่อนหน ้ำ ได ้แก่ ชนิดผู ้ลงทุนทั่วไป จำนวน
10,000,000 บำท
3. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน
้ 1,500,000 บำท
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หน่วย: บำท
รายการ
ิ สุทธิของกองทุน ณ วันทำ
มูลค่ำทรัพย์สน
กำรก่อนหน ้ำ
รำยกำรของวันทำกำรก่อนหน ้ำทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
้ หน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
1) ซือ
่
กำรออม
2) ขำยคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป
รวมรำยกำรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด
ิ สุทธิภำยหลังรำยกำรที่
มูลค่ำทรัพย์สน
เกีย
่ วข ้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน
้ จำนวน
1,500,000 บำท
ิ สุทธิกอ
มูลค่ำทรัพย์สน
่ นหักค่ำใช ้จ่ำย
กองทุน
รำยกำรค่ำใช ้จ่ำยของกองทุนต่อวัน(/365)
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (+VAT) =
1.07%
2) ค่ำธรรมเนียมผู ้ดูแลประโยชน์ (+VAT)
= 0.02889%
3) ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (+VAT) =
0.1712%
ิ สุทธิ
มูลค่ำทรัพย์สน
จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำกำรก่อนหน ้ำ
(หน่วย)

กองทุนรวม
3,837,966,349.10

ชนิดผูล
้ งทุนทว่ ั ไป
3,837,966,349.10

20,000,000.00

ชนิดหน่วยลงทุน
เพือ
่ การออม
-

20,000,000.00

(10,000,000.00)
10,000,000.00

(10,000,000.00)
(10,000,000.00)

20,000,000.00

3,847,966,349.10

3,827,966,349.10

20,000,000.00

1,500,000.00

1,492,203.67

7,796.33

3,849,466,349.10

3,829,458,552.77

20,007,796.33

(112,847.37)

(112,260.84)

(586.33)

(3,046.88)

(3,031.04)

(15.84)

(18,055.59)

(17,961.74)

(93.85)

3,849,332,399.26
308,366,430.4689

3,829,325,299.15
306,763,686.5714

20,007,100.11
1,602,743.8975

12.4829
12.4830
12.4829

12.4829
12.6078
12.4642

12.4830
12.4831
12.4830

้ หน่วย
1) หน่วยลงทุนเพิม
่ ขึน
้ จำกกำรซือ
ลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ กำรออม
จำนวน 20,000,000 บำท/12.4786 =
1,602,743.8975หน่วย
2) หน่วยลงทุนลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป จำนวน
10,000,000 บำท/ 12.4598 =
802,581.1008 หน่วย
มูลค่ำหน่วยลงทุน/หน่ วย
รำคำขำยหน่วยลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน
รำคำรับซือ

ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ
้
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ิ สุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน
้ วันทำกำร ภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน
้ วันทำกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุน ภำยในวันทำ
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ
้มู
้
้
กำรถัดไป ทัง้ นี้ ให ้ใช ลค่ำหน่วยลงทุนของสินวันทำกำรซือขำยนั น
้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำดังกล่ำว
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดทีไ่ ด ้รับกำรรับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะประกำศ
(ก) วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด
ภำยในวันทำกำรซือ
้ ขำยล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให ้
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ
ประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
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ทัง้ นี้ หำกกรณีกองทุนหลักมีวันหยุดทำกำร หรือบริษัทจัดกำรไม่มข
ี ้อมูลมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ
้
บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
้ วันทำกำรโดยไม่ชก
ั ช ้ำ ทัง้ นี้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ
คืนหน่วยลงทุนทุกสิน
่ ริษัทจัดกำรได ้รับข ้อมูลมูลค่ำหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลักแล ้ว
ิ สุทธิหำรด ้วยจำนวนหน่วยลงทุนทีจ
้ วันทำ
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สน
่ ำหน่ำยได ้แล ้วทัง้ หมดเมือ
่ สิน
กำรทีค
่ ำนวณนั น
้
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีป
มูลค่ำทรัพย์สน
่ ระกำศข ้ำงต ้น ต ้อง
ได ้รับกำรรับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมข ้อ (2.3) และ (2.4) ข ้ำงต ้น บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ภำยในเวลำทีผ
่ ู ้ลงทุนสำมำรถใช ้ประโยชน์จำกข ้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได ้ และจัดให ้มีข ้อมูลดังกล่ำวไว ้ ณ ทีท
่ ำ
้ คืนใช ้ซือ
้ ขำยหน่วยลงทุน เว ้นแต่ใน
กำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนทีท
่ ก
ุ แห่งทีผ
่ ู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
กรณีของกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนประเภทสถำบัน บริษัทจัดกำรจะจัดให ้มีข ้อมูลดังกล่ำวด ้วยหรือไม่ก็ได ้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดกำรอำจดำเนินกำรด ้วยวิธก
ี ำรใดๆ เพิม
่ เติม เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนทรำบข ้อมูลดังกล่ำวได ้ เช่น กำรประกำศทำง
หนั งสือพิมพ์ เป็ นต ้น โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ
้ คืนหน่วย
ในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่ำทรัพย์สน
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถก
ู ต ้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรทีส
่ ำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ
บริษัทจัดกำรอำจไม่คำนวณและไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ
รับซือ
่ มีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอน
ื่ ใดทีไ่ ด ้รับกำรผ่อนผันจำกสำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซือ
้ หรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให ้
(1) เมือ
่ บริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ
ได ้รับยกเว ้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
(2) เมือ
่ มีเหตุทบ
ี่ ริษัทจัดกำรต ้องเลิกกองทุนรวม โดยให ้ได ้รับยกเว ้นตัง้ แต่วันทีป
่ รำกฏเหตุดังกล่ำว
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน หรือ
3. กำรใช ้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สน
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช ้วิธก
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สน
ี ำรปั ดเศษทศนิยม
ตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช ้วิธก
ี ำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพือ
่ ใช ้ในกำรคำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน
้ ส่วนมูลค่ำ
้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
หน่วยลงทุนเพือ
่ ใช ้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค
่ ำนวณได ้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยม
้ คืนหน่วยลงทุนตำมทีค
ตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ
่ ำนวณได ้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช ้วิธก
ี ำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
แต่จะใช ้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม
ี่ ผ
ี ลประโยชน์เกิดขึน
้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นัน
้ รวมเข ้ำเป็ น
ิ ของกองทุนเปิ ด
ทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
4. กำรใช ้อัตรำแลกเปลีย
่ นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพือ
่ คำนวณมูลค่ำทรัพย์สน
้
้อั
หน่วยลงทุน และรำคำรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช ตรำแลกเปลีย
่ นเงินตรำสกุล
ิ สุทธิทเี่ วลำประมำณ
ต่ำงประเทศ (Spot Rate) ทีป
่ ระกำศโดยแอสเพ็น (Aspen) ณ วันทำกำรของมูลค่ำทรัพย์สน
้ และรำคำเสนอขำย เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณี
16.00 น.โดยบริษัทจัดกำรจะใช ้ค่ำกลำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ
ทีบ
่ ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลีย
่ นแปลงกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต ้องขอควำมเห็นชอบจำก
ผู ้ดูแลผลประโยชน์กอ
่ นทุกครัง้
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ
วันทำกำร
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ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
16.3. แหล่งข ้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนของกองทุนไว ้บนเว็บไซต์ ของ
บริษัทจัดกำรได ้เปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สน
้ คืนด ้วย
บริษัทจัดกำร รวมทัง้ จัดให ้มีข ้อมูลดังกล่ำวไว ้ทีบ
่ ริษัทจัดกำรและผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
16.4. หลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรดำเนินกำรในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง :
1. ในกรณีทรี่ ำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องน ้อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำ
หน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขน
ึ้ ไป แต่ไม่ถงึ ร ้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง บริษัทจัดกำรจะ
จัดทำและส่งรำยงำนให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วันทำกำรนั บแต่วน
ั ทีพ
่ บว่ำรำคำหน่วย
ลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง และจัดให ้มีสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว ้ ณ ทีท
่ ำกำรของบริษัทจัดกำรเพือ
่ ให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน ้อย ดังต่อไปนี้
(1) รำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง
(2) รำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
(3) สำเหตุทท
ี่ ำให ้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
(4) มำตรกำรป้ องกันเพือ
่ มิให ้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง ทัง้ นี้ เว ้นแต่ในกรณีทรี่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสำเหตุ
มำจำกปั จจัยภำยนอกทีไ่ ม่อำจควบคุมได ้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท ้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ื้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถก
ประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ู ต ้อง
ในกรณีทเี่ หตุของควำมผิดพลำดซึง่ ทำให ้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องตำมวรรคหนึง่ มีผลต่อเนื่องต่อกำรคำนวณรำคำ
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น กำรกำหนดอัตรำดอกเบีย
้ ผิดพลำด เป็ นต ้น บริษัทจัดกำรจะแก ้ไขรำคำหน่วยลงทุนให ้
ถูกต ้องนั บแต่วันทีบ
่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องด ้วย
2. ในกรณีทรี่ ำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขน
ึ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำ
ตัง้ แต่ร ้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง บริษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำหน่วยลงทุนย ้อนหลังตัง้ แต่วันทีพ
่ บ
รำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องจนถึงวันทีร่ ำคำหน่วยลงทุนถูกต ้อง และดำเนินกำรดังต่อไปนี้เฉพำะวันทีร่ ำคำหน่วย
ลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขน
ึ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำส่วนตัง้ แต่ร ้อยละ 0.5
ของรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีพ
(1) จัดทำรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให ้เสร็จสิน
่ บว่ำ
รำคำหน่วยลงทุนนั น
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค
่ ำนวณ
้ เพือ
รำคำหน่วยลงทุนเสร็จสิน
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
บริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน ้อยดังต่อไปนี้
(ก) รำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง
(ข) รำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
(ค) สำเหตุทท
ี่ ำให ้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
(ง) กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมือ
่ พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะจัดให ้มีสำเนำรำยงำนตำม (1) ไว ้ ณ ทีท
่ ำกำรของบริษัทจัดกำร เพือ
่ ให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้
(2) แก ้ไขรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องให ้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้องภำยในวันทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูล
ในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)
่ กองทุนรวม ทีม
(3) ดำเนินกำรโดยวิธก
ี ำรใดๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ลงทุนสำมำรถรับทรำบชือ
่ ก
ี ำรแก ้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทุน และวัน เดือน ปี ทม
ี่ ก
ี ำรแก ้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วันทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข ้อมูลในรำยงำนตำม (1)
้ หน่วยลงทุนหรือผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้ซือ
้ หรือขำยคืนหน่วย
(4) ชดเชยรำคำให ้แล ้วเสร็จและดำเนินกำรให ้ผู ้ซือ
ลงทุนในช่วงระยะเวลำทีร่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องทรำบถึงกำรแก ้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5
วันทำกำรนั บแต่วน
ั ทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(5) จัดทำรำยงำนมำตรกำรป้ องกันเพือ
่ มิให ้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร ้อมทัง้ สำเนำ
รำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำทีจ
่ ัดทำตำม (1) ให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ภำยใน 7 วันทำกำรนั บแต่วน
ั ทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำนั น
้ เว ้นแต่ในกรณีทรี่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกทีไ่ ม่อำจควบคุมได ้ บริษัท
จัดกำรจะไม่สง่ รำยงำนมำตรกำรป้ องกันให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนำเอกสำรทีผ
่ ู ้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ำกำรทีร่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกทีไ่ ม่อำจควบคุมได ้แทน
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข ้อ 2 (4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบต
ั ต
ิ ำมหลักเกณฑ์และวิธก
ี ำร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องตำ่ กว่ำรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง (understate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบต
ั ด
ิ ังนี้
้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มี
(ก) กรณีทเี่ ป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ซือ
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
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้ หน่วยลงทุนไม่มห
หำกปรำกฏว่ำผู ้ซือ
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ ้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต ้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข
่ ำดอยู่ หรือลดจำนวน
หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูน
่ ัน
้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข
่ ำดอยู่ แล ้วแต่
กรณี เพือ
่ ชดเชยรำคำให ้แก่กองทุนเปิ ด เว ้นแต่กำรทีร่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกทีไ่ ม่
ื้
อำจควบคุมได ้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท ้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ขำยหลักทรัพย์ไม่ถก
ู ต ้องและผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดังกล่ำว
้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิม
(ข) กรณีทเี่ ป็ นกำรรับซือ
่ จำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวน
ซึง่ มีมล
ู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุน
เปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ
่ ชดเชยรำคำให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู ้ขำยคืน
หน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
เพือ
่ ชดเชยรำคำให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง (overstate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบต
ั ด
ิ ังนี้
้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มี
(ก) กรณีทเี่ ป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิม
่ จำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ซือ
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ด
้ หน่วยลงทุน
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ
่ ชดเชยรำคำให ้แก่ผู ้ซือ
้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นกำรรับซือ
ซึง่ มีมล
ู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ
่ ก
ู ต ้อง
หำกปรำกฏว่ำผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ ้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุน
ทีจ
่ ะต ้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข
่ ำดอยู่ หรือลด
จำนวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูน
่ ัน
้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข
่ ำดอยู่
แล ้วแต่กรณี เพือ
่ ชดเชยรำคำให ้แก่กองทุนเปิ ด เว ้นแต่กำรทีร่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัย
ภำยนอกทีไ่ ม่อำจควบคุมได ้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท ้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ื้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถก
หรือศูนย์ซอ
ู ต ้องและผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดังกล่ำว
้ หน่วยลงทุนหรือผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมล
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรต ้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให ้แก่ผู ้ซือ
ู ค่ำไม่ถงึ
100 บำท บริษัทจัดกำรอำจนำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม
่ ก
ี ำรจ่ำยเงินให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ ้ำ
บุคคลดังกล่ำวไม่มส
ี ถำนะเป็ นผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว บริษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให ้แล ้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนั บ
แต่วันทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรำยงำนกำรแก ้ไขรำคำย ้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำกำรจ่ำยเงิน
้ หน่วยลงทุนตำม (2) (ก) บริษัท
ของกองทุนเปิ ดเพือ
่ ชดเชยรำคำให ้แก่ผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรือผู ้ซือ
จัดกำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได ้
4. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง เช่น ค่ำใช ้จ่ำยในกำรประกำศ
้ หน่วย
กำรแก ้ไขรำคำตำมข ้อ 2 (3) ในหนั งสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให ้แก่ผู ้ซือ
ลงทุนและผู ้ขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นต ้น เว ้นแต่ในกรณีทรี่ ำคำหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่
ไม่อำจควบคุมได ้
ื่ ผูเ้ กีย
17. ชอ
่ วข้อง :
่ บริษัทจัดกำร :
17.1. ชือ
่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนทิสโก ้ จำกัด
ชือ
่ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ :
17.2. ชือ
่
ชือ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
่ ผู ้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
17.3. ชือ
ไม่ม ี
่ ของผู ้รับมอบหมำยงำนด ้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
17.4. ชือ
่ :
ชือ
สิทธิ หน ้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ทีป
่ รึกษำ :
่ ทีป
17.5.1. ชือ
่ รึกษำกำรลงทุน :
่ :
ชือ
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่ ทีป
17.5.2. ชือ
่ รึกษำกองทุน :
ไม่ม ี
17.6. ผู ้สอบบัญชี :
่ : นำงสำว ซูซำน เอีย
ชือ
่ มวณิชชำ
่ : นำย สุชำติ พำนิชย์เจริญ
ชือ
่ : นำงสำว ชืน
่ ตำ ชมเมิน
ชือ
่ : นำงสำว วันดี เอีย
ชือ
่ มวณิชชำ
่ : นำย เกียรติศักดิ์ วำนิชย์หำนนท์
ชือ
รำยละเอียดเพิม
่ เติม (ผู ้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด ้วยกำรให ้ควำมเห็นชอบผู ้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้
สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผู ้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
ี ระจาปี ของกองทุนรวม :
18. รอบระยะเวลาบ ัญชป
ิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.1. วันทีส
่ น
ิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.2. วันทีส
่ น
18.3. รำยละเอียดเพิม
่ เติม :
ิ้ สุดรอบบัญชี : จะแจ ้งให ้ทรำบในหนั งสือชีช
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
วันทีส
่ น
ิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นั บตัง้ แต่วน
ิ เป็ นกองทุน
วันทีส
่ น
ั ถัดจำกวันทีส
่ ำนั กงำนรับจดทะเบียนกองทรัพย์สน
รวม
ในกรณีทเี่ ป็ นกำรจัดทำงบกำรเงินประจำงวดกำรบัญชีของกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ำรเลิกกองทุน ภำยใน 15 เดือน นั บแต่
ิ เป็ นกองทุนรวม หรือเป็ นกำรจัดทำงบกำรเงินประจำงวดบัญชีสด
วันทีจ
่ ดทะเบียนกองทรัพย์สน
ุ ท ้ำยของกองทุนรวม
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจจัดทำงบกำรเงินประจำงวดกำรบัญชีดังกล่ำว ณ วันเลิกกองทุนเพียงครัง้ เดียวได ้ โดยมี
ระยะเวลำเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน
19. การขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก้ไขโครงการจ ัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจ ัดการ:
19.1 กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรหรือแก ้ไขวิธก
ี ำรจัดกำร หำกมิได ้กระทำตำมมติเสียงข ้ำงมำกหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือ
่
ิ
หน่วยลงทุนซึงเข ้ำร่วมประชุมและมีสทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน จะต ้องได ้รับควำมเห็นชอบจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร
ลงทุนซึง่ ส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
ก.ล.ต.
19.2 ในกรณีทก
ี่ ำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรหรือวิธก
ี ำรจัดกำรได ้กระทำตำมมติเสียงข ้ำงมำกหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจำกวันทีไ่ ด ้มี
มติแก ้ไข และแจ ้งกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวิธก
ี ำรจัดกำรไปยังผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย และ
เผยแพร่ในลักษณะทีผ
่ ู ้ลงทุนทั่วไปสำมำรถเข ้ำตรวจดูได ้ภำยใน 15 วันนั บตัง้ แต่วันถัดจำกวันทีไ่ ด ้รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวันทีไ่ ด ้มีมติให ้แก ้ไขเพิม
่ เติม แล ้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข ้ำงมำกหรือมติพเิ ศษมีจำนวนไม่เกินร ้อยละ 55 หรือไม่เกินร ้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ น
กองทุนรวมทีม
่ ก
ี ำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข ้ำงมำกหรือมติพเิ ศษเมือ
่ คำนวณเฉพำะหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร ้อยละ 55 หรือไม่เกินร ้อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกีย
่ วกับกำรขอมติ
และกำรนั บมติไปยังผู ้ดูแลผลประโยชน์ เพือ
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลกำรนั บมตินัน
้
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ในกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมมติเสียงข ้ำงมำกหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ เนื่องจำกข ้อจำกัดในกำรนั บคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด ้วย
หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับข ้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้ำทีข
่ องบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรกองทุนอำจ
ดำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมแนวทำงทีส
่ ำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนดได ้
19.3 กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมในเรือ
่ งกำรควบกองทุนรวมและกำรรวมกองทุนรวม บริษัทจัดกำร
จะกระทำได ้ต่อเมือ
่ ได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต ้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
่ งและระดับควำมเสีย
่ งของกำร
(1) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมทีม
่ น
ี โยบำยกำรลงทุน ควำมเสีย
ลงทุน (Risk Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดกำรต ้องได ้รับมติเสียงข ้ำงมำกของโครงกำรแต่ละกองทุนรวมทีจ
่ ะควบ
รวมกองทุนรวมดังกล่ำว
่ งและระดับควำมเสีย
่ งของกำร
(2) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมทีม
่ น
ี โยบำยกำรลงทุน ควำมเสีย
ลงทุน (Risk Spectrum) แตกต่ำงกัน บริษัทจัดกำรต ้องได ้รับมติพเิ ศษของโครงกำรแต่ละกองทุนรวมทีจ
่ ะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่ำว
19.4 บริษัทจัดกำรอำจแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรในกรณีดังต่อไปนี้ ให ้ถือว่ำสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให ้ควำม
เห็นชอบแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรในเรือ
่ งดังกล่ำว
(1) กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมซึง่ มีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได ้รับประโยชน์เพิม
่ ขึน
้ ในกรณีดงั นี้
้ หน่วยลงทุน
(ก) กำรลดมูลค่ำขัน
้ ตำ่ ในกำรซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
(ข) กำรเพิม
่ ช่องทำงในกำรขำยและรับซือ
้ คืน
(ค) กำรเพิม
่ จำนวนผู ้สนั บสนุนกำรขำยหรือรับซือ
้ ขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ซึง่ ไม่กระทบต่อสถำนะกำรลงทุนของ
(ง) กำรเพิม
่ ควำมถีข
่ องกำรส่งคำสัง่ ซือ
กองทุนรวมอย่ำงมีนัยสำคัญ
้ ขำยหน่วยลงทุนล่วงหน ้ำก่อนมีกำรเปิ ดให ้ขำยและรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
(จ) กำรลดเวลำส่งคำสัง่ ซือ
(2) กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมทีต
่ ้องดำเนินกำรให ้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ทีอ
่ อกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
่
(3) กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมชือและรำยละเอียดอืน
่ ของบุคคลให ้ถูกต ้อง
(4) กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมเพือ
่ เปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ เมือ
่ ได ้รับอนุญำตจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล ้ว
(5) กำรแก ้ไขเพิม
่ เติมเพือ
่ ลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช ้จ่ำยของกองทุน ให ้เป็ นไปตำมทีก
่ ำหนดไว ้ในข ้อ 15.5 (1) วรรค
สอง
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ำรในกำรขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่ำว ให ้เป็ นไปตำมข ้อกำหนด
ในข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี้ กำรขอมติเพือ
่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโครงกำรเป็ นไป
ตำมทีก
่ ำหนดไว ้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน
่ ๆ:
้ คืนหน่วยลงทุน หรือกำรสับเปลีย
20.1 กำรเปลีย
่ นแปลงวันและเวลำทำกำรในกำรขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ
่ นหน่วย
้ คืนหน่วย
ลงทุนบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงวันและเวลำทำกำรในกำรขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ
ลงทุนหรือกำรสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน เพือ
่ ควำมเหมำะสม เหมำะสม โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วย
ลงทุนแล ้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้สนใจทั่วไปทรำบถึงกำรเปลีย
่ นแปลงวันและเวลำทำ
กำร โดยจะปิ ดประกำศให ้ทรำบล่วงหน ้ำไม่น ้อยกว่ำ 30 วันก่อนดำเนินกำรดังกล่ำว ณ สำนั กงำนของบริษัทจัดกำร
และลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
20.2 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง เพิม
่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุน หรือวิธก
ี ำรจัดกำรตำมที่
เห็นสมควรในกรณีทค
ี่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำนั กงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนอืน
่ ใดทีม
่ อ
ี ำนำจตำมกฎหมำย ได ้มีกำรปรับเปลีย
่ น แก ้ไขเพิม
่ /ลด ประกำศกำหนด เห็นชอบ สัง่ กำร ผ่อน
ผันในเรือ
่ งต่ำงๆทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับวงเงินรับอนุญำต และ/หรือวงเงินรับอนุญำตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
วิธก
ี ำรจัดตัง้ จัดกำร และ/หรือวิธก
ี ำรบริหำรจัดกำรกองทุน ไม่วำ่ จะเป็ นเรือ
่ งของกฎหมำย ประกำศ ข ้อกำหนด ระเบียบ
ปฏิบต
ั เิ งือ
่ นไขหรือรำยละเอียดต่ำงๆ ฯลฯ ทัง้ นี้ โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยแล ้ว
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20.3 เอกสำรทีส
่ ำมำรถตรวจสอบได ้/สัญญำสำคัญ
้ 9
สำเนำเอกสำรดังกล่ำวต่อไปนี้สำมำรถตรวจสอบได ้ระหว่ำงเวลำทำกำรปกติ ณ สำนั กงำนของบริษัทจัดกำร ชัน
อำคำรทิสโก ้ทำวเวอร์ เลขที่ 48/16-17 ถนนสำทรเหนือ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
(1) รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(2) ข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(3) สัญญำแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
20.4 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรทีก
่ องทุนใช ้บริกำรบุคคลอืน
่ (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ
่ กองทุนจำกบุคคลทีเ่ ป็ นผู ้ให ้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรใช ้บริกำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได ้ แต่ต ้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ิ ทีม
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ ับไว ้นัน
้ ต ้องเป็ นทรัพย์สน
่ ม
ี ล
ู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต ้องเกีย
่ วกับบทบำทโดยตรง
ของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำด ้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต ้องไม่มพ
ี ฤติกรรมทีแ
่ สดงให ้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช ้บริกำรของบุคคลนั น
้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพือ
่ ให ้กองทุน
ได ้รับประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว (churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ ให ้แก่กองทุนทีอ
่ ยูภ
่ ำยใต ้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำร
ต ้องกระทำด ้วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ
ี่ ำจมีไว ้ได ้ของกองทุนนัน
้ ด ้วยอย่ำงไรก็
ตำม บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับ soft commission เพือ
่ ประโยชน์ของบริษัทจัดกำรได ้ เว ้นแต่เป็ นกำรรับ
ผลประโยชน์ทผ
ี่ ู ้ให ้บริกำรจัดให ้แก่บริษัทจัดกำรหรือพนั กงำนของบริษัทจัดกำรตำมเทศกำลทีเ่ ป็ นประเพณีนย
ิ มตำม
แนวทำงปฏิบต
ั ท
ิ บ
ี่ ริษัทจัดกำรประกำศไว ้ภำยในบริษัท ซึง่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนอำจขอดูแนวทำงนี้ได ้ทีบ
่ ริษัทจัดกำร
20.5 ข ้อจำกัดในกำรเสนอขำย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน
เนือ
่ งจำกบริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขำย
โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพือ
่ ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู ้ทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ฐำน
ิ ของบุคคลดังกล่ำวและ
อยูใ่ นสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สน
บริษัทหรือห ้ำงหุ ้นส่วนซึง่ จัดให ้มีขน
ึ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธ
้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ ้อมสำหรับผู ้ลงทุนทีเ่ ป็ นบุคคล
หรือระงับกำรสัง่ ซือ
้
อเมริกน
ั (US Person) ดังนั น
้ ผู ้ลงทุน หรือผู ้รับโอนหน่วยลงทุน (แล ้วแต่กรณี) จะต ้องแสดงตนในเวลำทีจ
่ องซือ
้ หน่วยลงทุน หรือในเวลำทีล
หรือสัง่ ซือ
่ งทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล ้วแต่กรณี) ว่ำตนมิใช่ US Person และมิได ้เปิ ด
ื้ ขำยหน่วยลงทุนเพือ
บัญชีซอ
่ หรือในนำมของ US Person
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรอำจเพิม
่ เติมประเทศอืน
่ ใด หรือพลเมืองของประเทศอืน
่ ใด ทีอ
่ ำจจะกำหนดขึน
้ ในอนำคต
นอกเหนือจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยถือว่ำได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ทัง้ นีจ
้ ะแจ ้งประเทศที่
้
เพิม
่ เติมให ้ทรำบในหนั งสือชีชวนส่วนสรุปข ้อมูลสำคัญ
20.6 ข ้อกำหนดเกีย
่ วกับ FATCA และกฎหมำยภำษี ตำ่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได ้ออกกฎหมำยทีเ่ รียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช ้วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให ้สถำบัน
ั ชำติอเมริกน
กำรเงินทีไ่ ม่ใช่สญ
ั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข ้อมูล
เกีย
่ วกับบัญชีของบุคคลทีอ
่ ยูใ่ นบังคับต ้องเสียภำษี ให ้กับประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิตบ
ิ ค
ุ คล
สัญชำติอเมริกน
ั ผู ้ซึง่ มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูถ
่ ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู ้ซึง่ มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูท
่ ำงภำษี ในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว ้กับ
FFI นั น
้ นอกจำกนี้ยังปรำกฎด ้วยว่ำในปั จจุบน
ั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยทีม
่ ข
ี ้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค
่ ล ้ำยคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำย
ต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ ถูกกำหนดให ้ต ้องเข ้ำผูกพันตนกับ
หน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน ้ำทีต
่ ้องรำยงำนข ้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคล
สัญชำติอเมริกน
ั และบุคคลทีม
่ ล
ี ักษณะตำมหลักเกณฑ์ท ี่ FATCA กำหนด หน ้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบข ้อมูลลูกค ้ำเพือ
่ หำ
ควำมสัมพันธ์ของลูกค ้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน ้ำทีใ่ นกำรกำหนดให ้ลูกค ้ำบำงประเภทต ้องจัดทำ
เอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต ้น
ภำยใต ้ข ้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข ้ำผูกพันตนเพือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ
มีสถำนะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั น
้ จะได ้รับผลกระทบที่
สำคัญในสองกรณี คือ
ิ
(1) ต ้องถูกหักเงินในอัตรำ 30% ของเงินทีก
่ องทุนรวมจะได ้รับจำกรำยได ้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สน
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริม
่ ต ้นตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต ้นไป
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ิ ทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงิน
และเงินลงทุนทำงอ ้อมในทรัพย์สน
ลงทุนกับสถำบันกำรเงินอืน
่ ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ จะเริม
่ ต ้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต ้นไป โดย FATCA
กำหนดให ้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ทีเ่ ข ้ำร่วมผูกพันตนตำมข ้อกำหนดของ FATCA (ซึง่
ิ ผู ้สนั บสนุนกำรขำยและรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน) มี
รวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู ้รับฝำกทรัพย์สน
หน ้ำทีด
่ ำเนินกำรหักเงิน ณ ทีจ
่ ำ่ ยดังกล่ำวก่อนชำระให ้กับกองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
ิ และ
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝำกทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุน ทีเ่ ข ้ำร่วมผูกพันตำมข ้อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำร
ผู ้สนั บสนุนกำรขำยและรับซือ
ทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุตค
ิ วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดกำร ซึง่ อำจทำให ้กองทุนรวมไม่
สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได ้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได ้อย่ำงไม่มป
ี ระสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำให ้ผู ้ถือหน่วย
้ คืนหน่วยลงทุนได ้อีกต่อไป
ลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู ้สนั บสนุนกำรขำยและรับซือ
เพือ
่ มิให ้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได ้รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพือ
่ เป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข ้ำผูกพันตนเพือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ำมหลักเกณฑ์
และข ้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเพือ
่ ให ้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบต
ั ต
ิ ำมภำระ
ผูกพันภำยใต ้ข ้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึง่
ิ และผู ้สนั บสนุนกำรขำย
รวมทัง้ ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรปฎิบต
ั งิ ำนของกองทุน เช่น ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝำกทรัพย์สน
้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี้
และรับซือ
(1) ร ้องขอให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ข ้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมทีก
่ ฎหมำย
่ ทีอ
ต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนด) ให ้คำยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข ้อมูล (เช่น ชือ
่ ยู่
เลขประจำตัวผู ้เสียภำษี ของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปั นผลทีไ่ ด ้รับ เป็ นต ้น) ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นบัญชีทงั ้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนนัน
้ กับบริษัทจัดกำร ให ้กับหน่วยงำนของ
รัฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข ้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(2) ร ้องขอให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข ้อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิม
่ เติม เพือ
่ ยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทรำบควำม
เกีย
่ วข ้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนั งสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกน
ั หรือกำรให ้ข ้อมูลตำมหัวข ้อที่
กำหนดไว ้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ ้งปรับปรุงข ้อมูลเมือ
่ ข ้อมูลทีเ่ คย
ให ้ไว ้มีกำรเปลีย
่ นแปลง เป็ นต ้น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพือ
่ ยืนยันกำรเข ้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกีย
่ วข ้อง (ในกรณีทเี่ ป็ นลูกค ้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข ้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอืน
่ ใดเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ เป็ นกำรป้ องกันและลดผลกระทบทีจ
่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพือ
่ ให ้กองทุนหรือผู ้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได ้รับประโยชน์เพิม
่ ขึน
้ หำกมีกำรดำเนินกำรทีส
่ อดคล ้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ข ้ำงต ้น ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ
่ ริษัทจัดกำร
กำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ตำมควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรแจ ้งนี้แล ้ว และ/
หรือได ้ดำเนินกำรตำมข ้อตกลงทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในคำขอเปิ ดบัญชี
้ / สับเปลีย
(1) ไม่รับคำสัง่ ซือ
่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให ้บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ทีจ
่ ำ่ ยจำกรำยได ้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช
่ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนรำยนัน
้ ได ้ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับเกณฑ์และข ้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ นี้ ต ้องไม่
ขัดกับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอืน
่ ใดอันเป็ นกำรป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให ้กองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได ้รับ
ประโยชน์เพิม
่ ขึน
้ หำกมีกำรดำเนินกำรทีส
่ อดคล ้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องข ้ำงต ้น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำ
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งมิให ้บริษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรดำเนินกำรทีไ่ ม่สอดคล ้องข ้อบังคับของ FATCA และกฎหมำย
ต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องอันจะทำให ้กองทุนอำจต ้องถูกหัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย หรือถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมทีก
่ ล่ำวแล ้วข ้ำงต ้น
ซึง่ ในทำงปฏิบต
ั บ
ิ ริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ข ้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมทีก
่ ฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนด) เท่ำนัน
้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก
ี่ ฎหมำยไทยมีกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อกำหนดเพือ
่ รองรับกำรดำเนินกำรตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรได ้สงวนสิทธิ
ไว ้ข ้ำงต ้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง) จะดำเนินกำรตำมข ้อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจ
นำส่งข ้อมูลของผู ้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอืน
่ ใดทีร่ ำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต ้องร ้องขอต่อ
ผู ้ถือหน่วยลงทุน
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20.7 กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีหน ้ำทีใ่ ห ้ควำมร่วมมือกับบริษัทจัดกำร และ/หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรในกำรปฏิบต
ั ิ
ตำมหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับกำรรู ้จักลูกค ้ำ (Know Your Customer: KYC) และกำรตรวจสอบเพือ
่ ทรำบข ้อเท็จจริง
เกีย
่ วกับลูกค ้ำ (Customer Due Diligence: CDD) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรให ้ข ้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสำร
หรือหลักฐำนใดให ้แก่บริษัทจัดกำร และ/หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร เพือ
่ ให ้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ
ิ ธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกกำร
ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำร และ/หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร มีสท
ทำธุรกรรมของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ตำมทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่จำเป็ นต ้องแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน ้ำ ใน
กรณีทเี่ กิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ หรือหลำยเหตุกำรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ให ้ควำมร่วมมือในกำรให ้ข ้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดให ้แก่บริษัทจัดกำร
และ/หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร ตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรกำหนด หรือให ้ข ้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสำรหรือ
หลักฐำนใดให ้แก่บริษัทจัดกำร และ/หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร ไม่ครบถ ้วนเพียงพอสำหรับกำรปฏิบต
ั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ ทัง้ นี้ ตำมทีบ
่ ริษัทจัดกำรกำหนด
(2) บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรทำธุรกรรมของผู ้ถือหน่วยลงทุนอำจมีลักษณะเป็ นกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือใช ้เป็ นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และ/หรือใช ้เป็ นช่องทำงในกำร
สนั บสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร ้ำยตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรืออำจมีลักษณะ
เป็ นกำรหลีกเลีย
่ งกฎหมำยหรือขัดแย ้งต่อกฎหมำยต่ำงๆ
(3) บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรทำธุรกรรมของผู ้ถือหน่วยลงทุนอำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวม ผู ้ถือหน่วย
่ ถือหรือภำพลักษณ์ของธุรกิจจัดกำรลงทุน หรือชือ
่ เสียงของบริษัทจัดกำร
ลงทุนรำยอืน
่ หรือควำมน่ำเชือ
นอกจำกนี้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให ้บริษัทจัดกำร และ/หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรเปิ ดเผย
ข ้อมูลและ/หรือจัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดของผู ้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ ้ำน สำเนำหนั งสือเดินทำง สำเนำหนั งสือบริคณห์สนธิ สำเนำหนั งสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล สำเนำ
่ ผู ้ถือหุ ้นหนั งสือมอบอำนำจ เป็ นต ้น ให ้แก่หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนทีม
บัญชีรำยชือ
่ อ
ี ำนำจกำกับดูแลตำม
กฎหมำยต่ำงๆ หรือบุคคลอืน
่ ใด เพือ
่ ประโยชน์ในกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ
ทัง้ นี้ คำว่ำ “กฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน” หรือ คำว่ำ “กฎหมำยต่ำงๆ” นั น
้ ให ้มี
ควำมหมำยรวมถึงกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ทีก
่ องทุนรวมได ้มีกำรลงทุนในประเทศนัน
้ ๆ ด ้วย
20.8 กำรรับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรคืนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศ
ในกรณีทก
ี่ องทุนรวมต่ำงประเทศคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบำงส่วนเพือ
่ เป็ นค่ำตอบแทนเนื่องจำกกำรทีก
่ องทุน
นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศนั น
้ (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให ้เงินจำนวน
ิ ของกองทุน
ดังกล่ำวตกเป็ นทรัพย์สน
21. การดาเนินการกรณีบริษ ัทจ ัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป
่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได ้ตำมทีป
่ ระกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมกรณี
ต่ำง ๆ ดังนี้
(1.1) กรณีไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนเพือ
่ รองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบต
ั งิ ำนได ้
1. ไม่ให ้บริกำรแก่ลก
ู ค ้ำรำยใหม่
2. ไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีย
่ ังมิได ้มีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.2) กรณีไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนเพือ
่ รองรับควำมต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน
้ ต ้น หรือไม่สำมำรถ
กลับมำดำรงเงินกองทุนส่วนเพิม
่ เพือ
่ รองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบต
ั งิ ำนงำนได ้ตำมระยะเวลำทีก
่ ำหนดในแผนหรือ
แนวทำง หรือระยะเวลำทีไ่ ด ้รับกำรผ่อนผัน
1. ระงับกำรประกอบธุรกิจจนกว่ำจะจะกลับมำดำรงเงินกองทุนได ้และได ้รับอนุญำตจำกสำนั กงำน ก.ล.ต.ให ้สำมำรถ
กลับมำประกอบธุรกิจได ้ตำมปกติ ทัง้ นี้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได ้ตำมปกติ
้ ขำย
2. ไม่ให ้บริกำรแก่ลก
ู ค ้ำรำยใหม่ รวมทัง้ ไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนเพิม
่ เติมผ่ำนทุกช่องทำงกำรซือ
3. เปลีย
่ นให ้บริษัทจัดกำรรำยอืน
่ เข ้ำจัดกำรกองทุนรวมแทนภำยใน 30 วันนั บแต่วน
ั ทีร่ ู ้หรือควรรู ้ว่ำไม่สำมำรถดำรง
เงินกองทุนได ้ ทัง้ นี้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให ้สำนั กงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไป
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ได ้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญและต ้อง
ได ้รับควำมเห็นชอบจำกผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีทม
ี่ ค
ี ำ่ ใช ้จ่ำยเกิดขึน
้ จำกกำรเปลีย
่ น
บริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรรำยเดิมจะทำหน ้ำทีบ
่ ริหำร
จัดกำรกองทุนรวม ต่อไปเพือ
่ รักษำสิทธิและประโยชน์เพือ
่ ไม่ให ้กองทุนเสียหำย ทัง้ นี้ ในช่วงทีม
่ ก
ี ำรดำเนนกำรเพือ
่
้ คืนหน่วยลงทุนได ้สูงสุด
เปลีย
่ นให ้บริษัทจัดกำรรำยใหม่เข ้ำบริหำรแทน บริษัทจัดกำรรำยเดิมอำจจะไม่ขำยหรือรับซือ
ไม่เกิน 3 วันทำกำร
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนในวันทีบ
อนึง่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
่ ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน
่ เข ้ำบริหำรจัดกำร
้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำ 30 วัน
กองทุนรวมสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได ้โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ
นั บแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน
่ เข ้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ำหนดระยะเวลำ
้ คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึง่ มิได ้มีชว่ งเวลำรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำ 30 วันดังกล่ำว
กำรรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
ให ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน
่ นั น
้ รับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ เฉพำะกำรรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ของผู ้ถือหน่วย
ในช่วงทีจ
่ ะมีกำรรับซือ
ลงทุนเป็ นครัง้ แรกเท่ำนั น
้
22. ผลบ ังค ับของโครงการจ ัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน ้ำทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำด ้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ทีอ
่ อกโดย
อำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี้ ในกรณีทข
ี่ ้อกำหนดในโครงกำรขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย
ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได ้ดำเนินกำรให ้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
คำสัง่ นั น
้ ให ้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได ้ปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตำมโครงกำรแล ้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมทีร่ ะบุไว ้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
โดยผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ำนำจลงนำมในข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี้ กำร
ลงนำมในข ้อผูกพันของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับกำรแต่งตัง้ โดยชอบ ให ้ถือว่ำผูกพันผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำร
กำรทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ
กองทุนรวมนี้ ไม่วำ่ ในทอดใด ๆ ให ้ถือว่ำผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับทีจ
่ ะผูกพันตำมข ้อกำหนดในโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมและข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมทีผ
่ ำ่ นกำรอนุมัตจิ ำกสำนั กงำน หรือผ่ำนกำรแก ้ไขเพิม
่ เติมตำมมำตรำ 129 แห่ง
พระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
่ นบท ้ำยข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อผูกพันระหว่ำงผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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1. บริษ ัทจ ัดการ :
่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก ้ จากัด
ชือ
้ 9
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาไทย) : อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ชัน
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 9th Fl., TISCO Tower,
48/16-17 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ิ ธิ หน ้าทีแ
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสท
่ ละความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
ิ ซึง่ เป็ นเงินได ้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานั กงาน
ก) ยืน
่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
ข) จัดการกองทุนรวมให ้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ถือ
หน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
้ ขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย
ค) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ และซือ
่ นแปลง เพิม
่ เติมหลักทรัพย์
ทีล
่ งทุนไว ้นัน
้ ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม
่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
้ คืนตาม หลักเกณฑ์และ
จ) ดาเนินการเพิม
่ จานวนหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้ว หรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ ับซือ
วิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฉ) สงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
ช) ใช ้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก
่ องทุนรวมถือหุ ้นหรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ รักษาประโยชน์ของ
ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ซ) เปลีย
่ นแปลง หรือแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมตามข ้อ 20 ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
ข ้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
ก) จัดให ้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืน
่ ใดจากและให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน และกองทุน
รวมให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวม ตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อ 15 ในส่วนรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม
ข) ได ้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อ 15 ในส่วนรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ การจัดการกองทุนรวม
ก) จัดให ้มีผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ
่ ง
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตัง้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ แทนตามเงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ทก
ี่ าหนดไว ้ใน ข ้อ 2 ในส่วนข ้อผูกพัน
ระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ โดยได ้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน
้ คืน ภายใต ้หลักเกณฑ์ เงือ
ข) แต่งตัง้ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
่ นไขและวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
ิ ของกองทุนรวมทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
ค) จัดให ้มีผู ้สอบบัญชีทรัพย์สน
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
ง) แต่งตัง้ ผู ้ชาระบัญชีกองทุนรวมเมือ
่ ยุตห
ิ รือเลิกกองทุนรวม ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
จ) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนรวมตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
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(4) การดาเนินการอืน
่ ๆ
ก) ออกหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอืน
่ เพือ
่ รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วย
ลงทุน
ิ ของกองทุนรวมไว ้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์
ข) จัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
ค) จัดให ้มีและเก็บรักษาไว ้ซึง่ ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
้ ปี บญ
ง) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีเพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวม ณ วันสิน
ั ชีและส่งรายงานดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือ
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนั บตัง้ แต่วน
หน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
ั ถัด
้ ปี บญ
จากวันสิน
ั ชีนัน
้
จ) จัดทารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทน
ิ เพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนเปิ ดของรอบ
ื่ อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและ
ระยะเวลาหกเดือนนั น
้ และส่งรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหรือเมือ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนั บแต่วันสิน
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ร ้องขอ
้ วนใหม่ทก
้ ปี บญ
ฉ) จัดทาหนั งสือชีช
ุ รอบปี บญ
ั ชีเพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวม ณ วันสิน
ั ชี และส่งให ้แก่สานั กงาน
้ ปี บญ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันสิน
ั ชีนัน
้
ช) แจ ้งการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อมูลทีไ่ ด ้จดทะเบียนไว ้แล ้ว ยกเว ้นการเพิม
่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก ้ไขเพิม
่ เติม
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุนรวมให ้แก่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
5 วันทาการนั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้แก ้ไขเพิม
่ เติมนัน
้
ิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทห
ี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน
ฌ) จัดทารายงานการซือ
่ เพือ
่ การลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรายวันและจัดส่งให ้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ทก
ุ วันทาการนัน
้
ญ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพือ
่ กองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทก
ุ วันทาการนั น
้
ิ ของกองทุน
ฎ) จัดทารายงานตามทีส
่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีทห
ี่ ลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
รวมมีมล
ู ค่าเกินอัตราทีส
่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยมิได ้เกิดจากการลงทุนหรือได ้หลักทรัพย์
ิ มาเพิม
หรือทรัพย์สน
่ เติม
้ คืน และสับเปลีย
้ คืนตามข ้อ 6
ฏ) จัดให ้มีการขาย รับซือ
่ นหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ข ้อ 7 และข ้อ 8 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ทีอ
่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท ี่
ข ้อกาหนดในข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได ้ดาเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นัน
้ ให ้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนได ้ปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล ้ว
เงือนไขการเปลีย
่ นบริษัทจัดการ :
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสัง่ ของสานั กงาน หรือโดยเหตุอน
ื่ ใดตามพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้บริษัทจัดการ
่
กองทุนรวมรายใหม่เข ้าทาหน ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2. ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ :
่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
หรือผู ้ดูแลรายใหม่ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ิ ธิ หน ้าทีแ
ในการกากับดูแลกองทุนรวม ผู ้ดูแลผลประโยชน์ มีสท
่ ละความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
สิทธิของผู ้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราทีก
่ าหนดไว ้ในโครงการ
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญา ทัง้ นี้ โดยได ้รับความเห็นชอบจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบซึง่ ได ้ระบุไว ้ในข ้อ 1 ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบต
ั ก
ิ ารให ้เป็ นไปตามโครงการจัดการ พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทีอ
่ อกตามพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทัง้ ในปั จจุบน
ั และทีจ
่ ะมีแก ้ไขเพิม
่ ขึน
้ ในอนาคต หากบริษัทจัดการมิได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามให ้แจ ้งบริษัท
จัดการโดยทันที ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว ้นกระทาการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือ
ไม่ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องกากับดูแล
อย่างใกล ้ชิด พร ้อมทัง้ จัดทารายงานเกีย
่ วกับเรือ
่ งดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให ้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 5 วันนั บแต่วน
ั ทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์รู ้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สน
ิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สน
ิ ของผู ้ดูแล
(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สน
ิ ของลูกค ้าอืน
ิ ของกองทุน
ผลประโยชน์และทรัพย์สน
่ ๆของผู ้ดูแลผลประโยชน์ พร ้อมทัง้ ดูแลให ้การเบิกจ่ายทรัพย์สน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม
ิ ของกองทุนรวม
(4) ดาเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สน
ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเมือ
่ เห็นว่ามีหลักฐานถูกต ้องแล ้ว ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนและ
(5) รับรองความถูกต ้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สน
จานวนหน่วยลงทุน ทีบ
่ ริษัทจัดการได ้คานวณไว ้แล ้วตามข ้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
้ หน่วยลงทุนหรือผู ้ถือ
(6) รับรองความถูกต ้องในจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากการออกหน่วยลงทุนให ้กับผู ้จองซือ
้ หน่วยลงทุนของกองทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีถ
หน่วยลงทุนตามจานวนเงินทีบ
่ ริษัทจัดการโอนเข ้าบัญชีจองซือ
่ ก
ู
้ ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
ยกเลิกจากการขายคืนของผู ้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ
(7) จ่ายเงินอันเป็ นค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(8) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม เพือ
่ ผลประโยชน์ในการเข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น การรับเงินปั นผล การรับ
้ หุ ้นเพิม
ดอกเบีย
้ การรับสิทธิในการจองซือ
่ ทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อน
ื่ ใดทีก
่ องทุนรวมพึงจะได ้รับ
รวมทัง้ ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน
้ ๆ ทัง้ นี้ สิทธิในการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นของบริษัทจัดการ
(9) จัดทารายงานดังต่อไปนี้เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรส่งให ้บริษัทจัดการ
่
9.1) รายงานถึงผลในการดาเนินการตามคาสังของบริษัทจัดการเกีย
่ วกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงิน
ปั นผล ดอกเบีย
้ และอืน
่ ๆ
ิ ของกองทุนรวมทีร่ ับฝากไว ้
9.2) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต ้องของทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมและรับรองความถูกต ้องของทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมทีร่ ับ
9.3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สน
ฝากไว ้
้ วันและคานวณดอกเบีย
9.4) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร ้อมยอดคงเหลือ ณ สิน
้
ค ้างรับ
9.5) รายงานเป็ นรายวันเกีย
่ วกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย์พร ้อมคานวณดอกเบีย
้ ค ้างรับ (ถ ้ามี)
้ หลักทรัพย์และลูกหนี้คา่ ขายหลักทรัพย์
9.6) รายงานรายละเอียดเจ ้าหนี้คา่ ซือ
9.7) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
9.8) รายงานเงินปั นผลค ้างรับของกองทุนรวม
(10) จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว ้น
กระทาการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 1
ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และส่งให ้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ ภายใน 5 วันนั บแต่วันทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์รู ้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(11) แจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการมิได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว
(12) ดาเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทัง้ นี้ จะต ้องไม่เข ้ามามี
อานาจต่อการตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษัทจัดการ
(13) ดาเนินการฟ้ องร ้องบังคับคดีให ้บริษัทจัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตน หรือฟ้ องร ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมือ
่ ได ้รับคาสัง่ จากสานั กงาน
ิ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องร ้องบังคับคดีเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เรียกร ้องจากทรัพย์สน
ของกองทุนรวม
ิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(14) รับฝากทรัพย์สน
(15) ดูแลและตรวจสอบให ้ผู ้ชาระบัญชีปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรา 130 และประกาศทีอ
่ อกตามความในมาตรานี้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ชาระ
บัญชีกระทาการหรืองดเว ้นกระทาการตามมาตรา 130 และประกาศทีอ
่ อกตามความในมาตรานี้ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมรายงานให ้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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(16) ให ้ความเห็นชอบเกีย
่ วกับการดาเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี
ตามหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั กคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ิ สุทธิของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม ในกรณีท ี่
(17) ให ้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธก
ี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ตามปกติทาให ้มูลค่าทรัพย์สน
ิ ไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรือ
วิธก
ี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน
กรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สน
่ นอกจากทีก
่ าหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(18) ดาเนินการอืน
่ ๆ ตามทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ต ้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด ้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(19) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว ้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและ
ข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ในปั จจุบน
ั และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมโดยเคร่งครัด
ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี านาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบตามทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน ้าทีด
่ แ
ู ลรักษาประโยชน์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน และเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน ้าทีด
่ าเนินการตามทีจ
่ าเป็ น
่ ใน
เพือ
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือ
หนั งสือเพือ
่ รับรองความถูกต ้องและครบถ ้วนของสิง่ ทีส
่ ง่ มอบให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย
่ นแปลง
ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว ้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจใช ้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร ้องบังคับคดีกบ
ั ผู ้ดูแลผลประโยชน์เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ ปวงได ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู ้ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การ
กระทานั น
้ จะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู ้อืน
่ เว ้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได ้เปิ ดเผยข ้อมูลให ้ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล ้ว โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้ทราบข ้อมูลดังกล่าวมิได ้แสดงการคัดค ้าน
ในกรณีทก
ี่ ารดาเนินการใดต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ
ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี านาจดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลีย
่ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใต ้เงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
1) เมือ
่ บริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์มค
ี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว
ให ้อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด ้ตกลงไว ้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน ้าเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรไม่น ้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขในโครงการหรือมีการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอน
ื่ ใดและ
บริษัทจัดการและผู ้ดูแลผลประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงทีจ
่ ะแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงสัญญาให ้สอดคล ้องกับ
ประกาศคาสัง่ ระเบียบและข ้อบังคับดังกล่าว ทัง้ นี้ เนื่องจากการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิม
่ ภาระหน ้าทีแ
่ ก่
ิ ธิบอกเลิกสัญญา
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน ้าทีด
่ ังกล่าว ผู ้ดูแลผลประโยชน์มส
ี ท
จัดตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ โดยบอกกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า
90 วัน
4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข ้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วย
ลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุนรวมเรียกร ้องให ้มีการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอก
กล่าวให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์นาข ้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข ้อมูลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
กองทุนรวมไปเปิ ดเผย หรือใช ้ในทางทีก
่ อ
่ หรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให ้เกิดประโยชน์แก่
ผู ้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญา
จะต ้องบอกกล่าวล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัต ิ บริษัทจัดการจะดาเนินการให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้อง
ภายใน 15 วันนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันทีบ
่ ริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ ้งการแก ้ไขดังกล่าวให ้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
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้
3 วันทาการนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีแ
่ ก ้ไขเสร็จสิน
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในเวลาทีก
่ าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตอ
่ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีค
่ รบกาหนดเวลาให ้แก ้ไขและ
เมือ
่ ได ้รับอนุญาตแล ้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีทม
ี่ เี หตุต ้องเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่วา่ เหตุใด บริษัทจัดการจะกระทาได ้ต่อเมือ
่ ได ้รับ
อนุญาตจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีจ
่ นกว่าจะมีการแต่งตัง้ ผู ้ดูแล
้ สุดลง ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอน
ผลประโยชน์รายใหม่ ถ ้าการเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิน
ิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวมให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคาสัง่ ของบริษัท
ทรัพย์สน
ิ และ
จัดการหรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้การโอนทรัพย์สน
ิ้ สุดลง
เอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร ้อยภายใน 30 นั บตัง้ แต่วันถัดจากการเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์สน
ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย ้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข ้า
ข ้อยกเว ้นให ้กระทาได ้ หากเป็ นกรณีทม
ี่ น
ี ัยสาคัญและไม่สามารถแก ้ไขให ้หมดไป ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้
ิ กองทุนรวม :
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ิ หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สน
ิ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ/
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศอืน
่ ใด และ/หรือผู ้รับฝากทรัพย์สน
หรือหน่วยงานอืน
่ ใดทีส
่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ทีบ
่ ริษัทจัดการและ/หรือผู ้ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน
้
ิ ในต่างประเทศ
เพือ
่ เก็บรักษาทรัพย์สน
3. ผูส
้ อบบ ัญช ี :
่ : นางสาว ซูซาน เอีย
ชือ
่ มวณิชชา
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
้ 18 (เอ)
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253
่ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
้ 18 (เอ)
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253
่ : นางสาว ชืน
่ ตา ชมเมิน
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
้ 18 (เอ)
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253
่ : นางสาว วันดี เอีย
ชือ
่ มวณิชชา
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
้ 18 (เอ)
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253
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่ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด
้ 18 (เอ)
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 โทรสาร 0-2642-6253
หรือบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ิ ธิ หน ้าทีแ
ในการบริการงานสอบบัญชีกองทุนรวม ผู ้สอบบัญชี มีสท
่ ละความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
สิทธิของผู ้สอบบัญชี
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สอบบัญชี
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี
ขอบเขตความรับผิดชอบของการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป
ซึง่ รวมถึงการทดสอบรายการบัญชีและวิธก
ี ารตรวจสอบอืน
่ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ แสดงความเห็นว่า
งบการเงินทีต
่ รวจสอบได ้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปี บญ
ั ชีของกองทุนรวมโดยถูกต ้องตามทีค
่ วร
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
่ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก ้ จากัด
ชือ
้ 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทีอ
่ ยู่ : อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
หรือบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ ้ง
ให ้สานั กงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. ผูจ
้ ัดจาหน่าย :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่ม ี ื้ คืน :
6. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซอ
่ : ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6151 ถึง 6171
่ : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด
ชือ
้ 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655
และสานั กงานบริการด ้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด ทัว่ ประเทศ
่ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9233
่ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 11 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2658-8888
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่ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2635-1718
่ : บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 500 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สานั กเพลินจิต ชัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000
่ : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสานั กงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน
โทรศัพท์ 0-2275-0888
่ : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ชือ
้ 20 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 3 ชัน
โทรศัพท์ 0-2949-1000
่ : บริษัท หลักทรัพย์ดบ
ชือ
ี เี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
้ 9,14 และ 15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2657-7170
่ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 11 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
10120
โทรศัพท์ 0-2680-1234
่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชน
ั่ พาร์ทเนอร์ จากัด
ชือ
้ 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุรย
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 942/170-171 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชัน
ิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2660-6677
่ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 17 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน
โทรศัพท์ 0-2638-5000
่ : บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2217-8888
่ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จากัด
ชือ
้ 12 A ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 48/22 อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2697-3873
่ : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด
ชือ
ี าวเวอร์ ชัน
้ 18 ออลซีซน
ั่ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซท
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2648-1111
่ : บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 130-132 ชัน
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120
่ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมโิ ก ้ จากัด
ชือ
้ 17 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตส
ี้ แควร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2695-5076
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่ : บริษัท หลักทรัพย์ซจ
ี เี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
ชือ
้ 2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน
้ 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100
่ : บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2231-3777
่ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ชือ
้ 17 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 540 ชัน
โทรศัพท์ 02-680-5053
่ : บริษัท หลักทรัพย์เออีซ ี จากัด (มหาชน)
ชือ
้ 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทธินท
ี าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 02-659-3456
้ คืนเพิม
้
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนเพิม
้ คืน
คืนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตัง้ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
่ เติม ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีส
่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ให ้ความเห็นชอบเพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ ป็ น
้ คืนของกองทุน
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
้ คืน
สิทธิของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนตามสัญญาแต่งตัง้ ผู ้สนั บสนุนการขาย
(1) ได ้รับค่าธรรมเนียมสาหรับการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืน
หรือรับซือ
้ คืนตามข ้อกาหนดและเงือ
(2) บอกเลิกการเป็ นผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้
้ คืนหน่วยลงทุน
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืน
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ วนของกองทุนรวม คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ตลอดถึงคาสัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนและคาสัง่ ขายคืน
(1) แจกจ่ายหนั งสือชีช
หน่วยลงทุน
้ ขายหน่วยลงทุน
(2) ตรวจสอบความถูกต ้องเรียบร ้อยและครบถ ้วนของเอกสารทีใ่ ช ้ในการสัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนจากผู ้สัง่ ซือ
้ และชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้
(3) รับชาระเงินค่าซือ
ตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุในโครงการ
้ หน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สัง่ ซือ
้ ทีไ่ ม่ได ้รับการจัดสรรตามเงือ
(4) คืนเงินค่าซือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
(5) ทาการอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหน ้าทีด
่ ังกล่าวข ้างต ้น
(6) อืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
7. ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผูล
้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็นผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง):
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ทีป
่ รึกษา :
9.1. ทีป
่ รึกษาการลงทุน :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
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สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่ม ี หมายเหตุ (ทีป
่ รึกษาการลงทุน) :
- ไม่ม ี 9.2.ทีป
่ รึกษากองทุน :
ไม่ม ี
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่ม ี หมายเหตุ (ทีป
่ รึกษากองทุน) :
- ไม่ม ี 10. ผูป
้ ระก ัน (กรณีกองทุนมีประก ัน) :
ไม่ม ี
11. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจ ัดการลงทุน (Outsource) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่ม ี ิ ธิหน้าทีแ
13. สท
่ ละความร ับผิดชอบของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตามข ้อ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่ม ี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
13.3.1 ชนิดผู ้ลงทุนทัว่ ไป (TNEXTGEN-A)
1) ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให ้บิดา มารดา บุตร และคูส
่ มรสของผู ้ถือหน่วยลงทุน
่
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให ้กับทายาท หรือผู ้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการทีจ
่ ะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุน
ในลักษณะอืน
่ นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข ้างต ้น
2) วิธก
ี ารโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู ้โอนและผู ้รับโอนจะต ้องยืน
่ คาขอโอนหน่วยลงทุนทีส
่ านั กงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทผ
ี่ ู ้รับโอนยัง
ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู ้รับโอนจะต ้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยืน
่
ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร ้อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน พร ้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามทีก
่ ล่าว
ในข ้อ 13.3 1) ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมข ้างต ้น
(ข) ผู ้โอนจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให ้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน
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10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันทีย
่ น
ื่ คาขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้โอนไว ้เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามข ้อ 13.3 1) และ 2) ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข ้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้โอนหน่วยลงทุนและผู ้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนั บตัง้ แต่วันถัด
จากวันทีน
่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้รับคาขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานทีค
่ รบถ ้วน ตามรูปแบบและวิธก
ี ารที่
บริษัทจัดการกาหนด
(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ตอ
่ เมือ
่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้จดแจ ้งการโอนลงในสมุดทะเบียน
ผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้วเท่านัน
้
13.3.2 ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออม (TNEXTGEN-SSF)
เนื่องจาก “กองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออม (TNEXTGEN-SSF)”
มีวัตถุประสงค์ทจ
ี่ ะส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู ้ถือหน่วยลงทุน ดังนั น
้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ไม่สามารถทีจ
่ ะโอนหน่วยลงทุนให ้กับบุคคลอืน
่ ได ้ไม่วา่ กรณีใดๆ
13.4. ข ้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ทิสโก ้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออม (TNEXTGEN-SSF)
จะนาไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน มิได ้
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ
่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ :
ิ ธิในการลงมติเพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ แก ้ไขเพิม
่ เติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข ้อ 19 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมตาม
ข ้อ 20 ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
13.6. สิทธิในการได ้รับเงินคืนเมือ
่ เลิกโครงการ :
ิ ธิในการรับเงินเฉลีย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ คืนจากผู ้ชาระบัญชีในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเลิกกองทุนรวม
13.7. สิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ :
สิทธิและหน ้าทีเ่ กีย
่ วกับภาษี ของผู ้ลงทุนในกองทุนรวม
เพือ
่ การออมจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม (ถ ้ามี) ซึง่ ผู ้ลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดได ้จากคูม
่ อ
ื ภาษี เกีย
่ วกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การออม
13.8. อืน
่ ๆ:
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย
่ ังส่งใช ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ
การทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ
่ ะผูกพันตามข ้อกาหนดในข ้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ท ี่
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได ้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ของทุนของกองทุนรวมทีต
่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได ้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้องเป็ นไปตามข ้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น
้ ๆ ด ้วย
่ มอบเอกสารแสดงสท
ิ ธิในหน่วยลงทุน :
14. การออกและสง
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน
- หนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
้ คืนได ้รับ “ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คาสัง่ ซือ
้ หน่วย
เมือ
่ บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
้ หน่วยลงทุน” ของกองทุนรวม ทีก
ลงทุนตามวิธก
ี ารของแต่ละช่องทางในการซือ
่ รอกรายละเอียดครบถ ้วนแล ้ว และ
้ หน่วยลงทุนได ้ชาระเงินค่าซือ
้ หน่วยลงทุนครบถ ้วนแล ้วพร ้อมทัง้ หลักฐานเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุในข ้อ
ผู ้สัง่ ซือ
่ ผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุน
5.2.2 และข ้อ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะจดแจ ้งชือ
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เป็ นผู ้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและในหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะออกหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานทีอ
่ อกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทัง้
ให ้ถือว่าหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทบ
ี่ ริษัทจัดการจัดเตรียมให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนบน
ระบบ TISCOASSET E-Trade นั น
้ เป็ นหลักฐานทีอ
่ อกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด ้วยเช่นกัน โดยจะออกให ้แก่
้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกและภายใน 5 วันทาการ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันสิน
ิ สุทธิของวันทาการซือ
้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทข
นั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ี่ ายและ
้ คืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
รับซือ
่ และ
หนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการออกให ้แก่ผู ้ลงทุนนั น
้ จะแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชือ
่ กองทุนรวม ประเภทกองทุน วันทีซ
ื้ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สน
ิ ต่อหน่วย
นามสกุลของผู ้ถือหน่วยลงทุน ชือ
่ อ
จานวนหน่วยลงทุน และราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็ นต ้น
อย่างไรก็ด ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรูปแบบและวิธก
ี ารออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ
ระยะเวลาการส่งมอบ โดยถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 5 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช ้อ ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืน
่ ได ้
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนจาเป็ นต ้องใช ้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให ้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจาก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
โครงการจะไม่จา่ ยเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนาผลกาไรไปลงทุนต่อเพือ
่ ให ้เกิดรายได ้เพิม
่ ขึน
้
ิ อืน
16. วิธก
ี ารชาระเงินหรือทร ัพย์สน
่ ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
16.1 หากมีการผิดนั ดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวม
ิ อืน
จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด ้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือ
่
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ
ี่ ู ้ออก
ตราสารแห่งหนีห
้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องผิดนั ดชาระหนี้ ดังนี้
16.1.1 กรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
ื่ อยูใ่ น
16.1.1.1 เมือ
่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ
่ ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์เป็ นผู ้มี
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้
สิทธิ ในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวและเงินได ้สุทธิจาก
16.1.1.2 เมือ
่ ได ้รับทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้
ทรัพย์สน
จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทาได ้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว ้นแต่
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
ิ
กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ส
ี ท
ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจาก
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
ในระหว่างทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สน
ิ นั น
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได ้หรือ
จากทรัพย์สน
้ ได ้ และในกรณีทม
ี่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
ิ นัน
ผลประโยชน์ทไี่ ด ้จากการบริหารทรัพย์สน
้
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
ิ อืน
16.1.1.3 เมือ
่ มีเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
่ ในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลีย
่
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้คน
ิ ธิในเงินได ้สุทธินัน
เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ื ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ส
ี ท
้ ภายใน 45 วัน
นั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีม
่ เี งินได ้สุทธิ และจะแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการเฉลีย
่ เงินคืนไปยังสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนั บตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีบ
่ ริษัทจัดการได ้เฉลีย
่ เงินคืน เว ้นแต่สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย
่ เงินคืนเป็ นอย่างอืน
่
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16.1.1.4 เมือ
่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์แล ้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได ้รับชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามความในข ้อ 16.1.1.3 ในส่วนข ้อ
ผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยอนุโลม
16.1.2 กรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่ได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
ิ อืน
16.1.2.1 ก่อนการรับชาระหนีด
้ ้วยทรัพย์สน
่ ทีม
่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต ้องได ้รับความเห็นชอบ
จากผู ้ถือหน่วยลงทุนตามมติพเิ ศษ ในการขอความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
ิ ทีก
ิ ประมาณการค่าใช ้จ่าย พร ้อมเหตุผลและ
เกีย
่ วกับทรัพย์สน
่ องทุนรวมจะได ้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สน
ความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
ิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ
16.1.2.2 เมือ
่ ได ้รับทรัพย์สน
ิ นัน
ิ สุทธิของกองทุนรวมตาม
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สน
้ เพือ
่ ใช ้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สน
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ิ ดังกล่าวดังนี้
และจะดาเนินการกับทรัพย์สน
ิ ประเภททีก
ิ ดังกล่าว
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สน
่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการอาจมีไว ้ซึง่ ทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมก็ได ้
ต่อไปเพือ
่ เป็ นทรัพย์สน
ิ ประเภททีก
ิ ดังกล่าว
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สน
่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สน
ในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทาได ้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างทีบ
่ ริษัท
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว ในกรณีทม
จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สน
ี่ ี
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
16.1.3 ในกรณีทม
ี่ พ
ี ฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได ้ บริษัท
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีม
จัดการจะดาเนินการให ้ผู ้ถือหน่วยทุกรายทีม
่ ช
ี อ
่ พ
ี ฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสาร
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ อืน
แห่งหนีห
้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด ้ เป็ นผู ้มีสท
่ ทีไ่ ด ้จากการ
รับชาระหนี้ก็ได ้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต ้องนาตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องนั น
้ มารวม
ิ สุทธิของกองทุนรวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สน
เงือ
่ นไขเพิม
่ เติม :
ในการเฉลีย
่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข ้อ 16.1.1.3 ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่าย
หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให ้เห็นว่า เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ในการเฉลีย
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได ้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก
่ ารเฉลีย
่
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้
เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะคุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายก็ได ้ ทัง้ นี้ หากได ้มีการจาหน่ายทรัพย์สน
จนครบถ ้วนแล ้ว และปรากฏว่าเงินได ้สุทธินัน
้ ไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
่ เงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได ้
ิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได ้
สุทธิดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สน
้ คืน สับเปลีย
ิ อืน
16.2 การชาระค่ารับซือ
่ นหน่วยลงทุนด ้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน
ิ อืน
16.2.1 บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินได ้
ตามเงือ
่ นไขใดเงือ
่ นไขหนึง่ ดังต่อไปนี้
ิ อืน
(1) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ นัน
้
้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน
ไปชาระเป็ นค่าซือ
่ ทีบ
่ ริษัทจัดการเป็ นผู ้รับผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
ิ อืน
(3) ผู ้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน และบริษัทจัดการ
ิ อืน
กองทุนรวมได ้รับมติพเิ ศษให ้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินได ้
ิ เพือ
ิ
16.2.2 ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
อืน
่ แทนเงิน บริษัทจัดการจะยึดหลักให ้มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสม เป็ นธรรม ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก
รายเป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาจากปั จจัย ดังต่อไปนี้
ิ (Mark to Market)
(1) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
(2) อายุเฉลีย
่ ของตราสารหนีท
้ ล
ี่ งทุน (Duration)
(3) สัดส่วนการลงทุน
(4) สภาพคล่องของตราสาร
่ ถือของตราสาร (Credit Rating)
(5) อันดับความน่าเชือ
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ิ เช่น กรณีทผ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อจากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี่ ู ้ออกตราสารมีการกาหนด
ิ ทีก
เงือ
่ นไขทีไ่ ม่อนุญาตให ้กองทุนแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ องทุนถืออยูท
่ งั ้ หมดทีอ
่ อกโดยผู ้ออกตราสารรายนั น
้ ได ้
ิ ตามวิธก
เป็ นต ้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี ารทีบ
่ ริษัทจัดการ
พิจารณาว่าเหมาะสม เป็ นธรรม ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
ิ อืน
16.2.3 ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ตามขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
ิ อืน
(1) บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ทีจ
่ ะนามาชาระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให ้แก่
ิ อืน
ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมทีบ
่ ริษัทจัดการใช ้ในการคานวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่
้ ขายหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให ้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทีข
นั น
้ ณ วันทาการซือ
่ ายคืนหน่วย
ลงทุน และสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุน และหากมีสว่ นต่างจะชาระเป็ นเงินสด โดยมีวธิ ก
ี ารคานวณ ดังนี้
(ก) คานวณจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีก
่ องทุนต ้องชาระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ทีข
่ ายคืนหน่วยลงทุน
(ข) คานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพือ
่ พิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัว
คิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้ หมด
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทีข
่ ายคืนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจาก
ั ญา อายุเฉลีย
ปั จจัยตามข ้อ 16.2.2 เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้รับสัดส่วนหลักทรัพย์ในแต่ละผู ้ออกหรือคูส
่ ญ
่ ของ
่ ถือของตราสารทีใ่ กล ้เคียงกันกับ
ตราสารหนี้ทล
ี่ งทุน อัตราดอกเบีย
้ หรืออัตราผลตอบแทน รวมถึงอันดับความน่าเชือ
พอร์ตการลงทุนของกองทุนมากทีส
่ ด
ุ
(2) บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่าของหลักทรัพย์หรือ
ิ อืน
ทรัพย์สน
่ ทีจ
่ ะจัดสรรให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมล
ู ค่าน ้อยกว่าจานวนเงินทีผ
่ ู ้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได ้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหลักทรัพย์ทค
ี่ านวณได ้ตามข ้อ 16.2.3 (1) ให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน และ
จะทาการชาระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็ นเงินสดให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทก
ี่ องทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชาระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการจะทาการชาระส่วน
้ วันทาการใดถัดจากวันนั น
ต่างให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน เมือ
่ กองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน
้
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได ้รับ หักด ้วย
ิ อืน
มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ทีต
่ ้องการจัดสรรให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน
ิ อืน
(3) กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ ับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด ้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินมากกว่า 1 ราย
ิ ตามวิธก
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี ารทีก
่ าหนดในข ้อ 16.2.3 (1)
(4) กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข ้อ 16.2.3 (2) ให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ ับค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ิ อืน
ด ้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินทีม
่ จ
ี านวนผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าขายคืนหน่วยลงทุนน ้อยทีส
่ ด
ุ ก่อนตามลาดับ
16.2.4 วิธก
ี ารส่งมอบ
บริษัทจัดการจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนเปิ ดไว ้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ิ หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สน
ิ ของผู ้ถือ
(ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู ้รับฝากทรัพย์สน
หน่วยลงทุน โดยในส่วนทีเ่ ป็ นเงินนัน
้ บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเข ้าบัญชีรับชาระค่าขายคืนทีผ
่ ู ้ถือหน่วย ลงทุนให ้
ไว ้กับบริษัทจัดการ
ิ อืน
การชาระเงินหรือทรัพย์สน
่ ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏ
่ ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก
ชือ
่ าหนด เท่านัน
้
17. การจ ัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาก ัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีจ
่ ัดให ้มีทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกตามมาตรา 125(5)
แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ิ อืน
ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต ้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สน
่ รวมทัง้ การให ้สิทธิหรือการจากัด
่ ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน หากได ้กระทาตามข ้อกาหนดในข ้อ
สิทธิใด ๆ แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏรายชือ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแล ้ว ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ดาเนินการตามอานาจหน ้าทีแ
่ ล ้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
ในกรณีดังนี้
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(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนทีม
่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทา
ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามทีก
่ าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก
่ าหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมขายให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาวทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด ้วยการลงทุนของกองทุน
้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง (ถ้ามี) :
18. ข้อจาก ัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจาก ัดในการใชส
ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้ว
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
ทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นเจ ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือ
account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนั น
้ ในส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด เว ้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนั บคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เต็มจานวนทีถ
่ อ
ื อยู่
19. หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
19.1 ในการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนเพือ
่ การแก ้ไขโครงการหรือวิธก
ี ารจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการด ้วยวิธก
ี ารใด
วิธก
ี ารหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) การประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุน
(2) การส่งหนั งสือขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
19.2 วันและเวลาในการดาเนินการเพือ
่ ขอมติ บริษัทจัดการจะดาเนินการให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนในเรือ
่ งใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดในบางกรณี เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนัน
้ ในส่วนทีเ่ กิน
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด รวมในจานวนเสียงในการขอมติในเรือ
่ งดังกล่าว เว ้นแต่เป็ น
กรณีกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัท
จัดการจะนั บคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เต็มจานวนทีถ
่ อ
ื อยู่
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให ้ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได ้ดาเนินการไปตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมาโดยชอบแล ้ว ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให ้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีใ่ ห ้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในกฎหมาย ให ้ถือว่ามตินัน
้
เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพือ
่ แก ้ไขข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต ้องได ้รับมติ
่ องจานวนหน่วยลงทุน
พิเศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงได ้ไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ
ทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว ้นแต่กรณีทก
ผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
ี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อผูกพัน หรือทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก
่ าหนดในประกาศนีแ
้ ล ้ว ให ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม
่ เติมดังต่อไปนีด
้ ้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได ้รับผลกระทบต่อผู ้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่
กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
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(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
20. วิธก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมข้อผูกพ ัน :
การแก ้ไขเพิม
่ เติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข ้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธก
ี ารทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไป
ตามและไม่ขัดหรือแย ้งกับพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดย
ั ญา
อาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให ้ถือว่าข ้อผูกพันส่วนทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมนั น
้ มีผลผูกพันคูส
่ ญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให ้รวมถึง
(ก) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
(ข) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ตามข ้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
ิ อืน
(ค) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่
(ง) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการประกันตามข ้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการแก ้ไขเพิม
่ เติมสัญญาประกันในเรือ
่ งใด ๆ อันมีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรือ
่ งทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให ้มีผลผูกพันเมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์
โดยไม่ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันให ้มีสาระสาคัญสอดคล ้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมโดยได ้รับ
มติโดยเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือได ้รับความเห็นชอบจากสานั กงาน แล ้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู ้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันนัน
้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
่ โดยบุคคลผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันไม่วา่ กรณีใดต ้องกระทาเป็ นหนั งสือลงลายมือชือ
จัดการกองทุนรวมและผู ้ดูแลผลประโยชน์ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให ้มีข ้อ
ผูกพันเปิ ดเผยไว ้ ณ ทีท
่ าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้
รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันพร ้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนพร ้อมกับการส่ง
รายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี
21.2. รายละเอียดเพิม
่ เติม :
ไม่ม ี
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมือ
่ กองทุนครบกาหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอน
ื่ ทีท
่ ราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน ้า
22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน ้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน ้อยกว่า
50 ล ้านบาทในวันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด
้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซือ
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด
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่ โดยสุจริตและ
ความใน (3) วรรคหนึง่ มิให ้นามาใช ้บังคับกับกองทุนทีบ
่ ริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
ิ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สน
คงเหลือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูจ
่ ะไม่ได ้รับผลกระทบจากการขาย
คืนนัน
้
ความใน (3) วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม มิให ้นามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้ในข ้อ 22.2.2 เมือ
่ ปรากฏข ้อเท็จจริงทีบ
่ ริษัท
่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข ้อ 22.1.2 (3) (ก) และ
จัดการพิจารณาแล ้วมีความเชือ
การเลิกกองทุนจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมือ
่ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให ้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทาการหรือ
งดเว ้นกระทาการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตน
ิ ธิออกเสียง
22.1.5 เมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข ้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
ลงคะแนน ทัง้ นี้ หากปรากฏว่ามติของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร ้อยละ 55 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐาน
เกีย
่ วกับการขอมติและการนั บมติไปยังผู ้ดูแลผลประโยชน์ เพือ
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนั บมตินัน
้
22.1.6 สานั กงานจะเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทม
ี่ เี หตุอน
ั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้
กองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทัว่ ไปเพือ
่ การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือ
ิ หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม
เพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารจัดการทรัพย์สน
่ บุคคลใด และสานั กงานได ้ดาเนินการแจ ้ง
้ จง แสดงเหตุผล ข ้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีทไี่ ม่มก
้ จง
ให ้บริษัทจัดการหรือบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องทาการชีแ
ี ารชีแ
้ จงแล ้วแต่ไม่อาจพิสจ
่ ได ้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ
หรือชีแ
ู น์หรือทาให ้เชือ
่ ผู ้ลงทุนทัว่ ไป
อย่างแท ้จริง และสานั กงานสัง่ ให ้บริษัทจัดการทาการแก ้ไข หรือดาเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการตามทีส
่ านั กงานสัง่ ได ้ หรือดาเนินการแล ้วแต่ไม่สามารถทาให ้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทัว่ ไป
อย่างแท ้จริง
22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะเลิกกองทุนโดยถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล ้ว
หากเป็ นกรณีท ี่
(1) มีการเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบเกีย
่ วกับวงเงินรับอนุญาตให ้นาไปลงทุนในต่างประเทศ
(2) ผู ้จัดการกองทุนพิจารณาแล ้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบต
ั ห
ิ รือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็ นต ้น
่ ได ้ว่าเป็ นการปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
(3) กรณีอน
ื่ ใดทีม
่ เี หตุให ้เชือ
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม :
22.2.1 ในกรณีทเี่ ลิกโครงการเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอน
ื่ ทีท
่ ราบกาหนดการเลิกกองทุน
รวมล่วงหน ้า บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว ้นแต่ได ้รับผ่อนผันจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) แจ ้งให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น ้อยกว่า 5 วันทาการ โดยวิธก
ี ารดังนี้
(ก) แจ ้งเป็ นหนั งสือถึงผู ้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ ้งสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) แจ ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทห
ี่ น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน
้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดาเนินการด ้วยวิธก
ี ารใด ๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ลงทุนทั่วไปทราบเรือ
่ งดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น ้อยกว่า 5 วันทาการ
ิ ทีเ่ หลืออยูข
(3) จาหน่ายทรัพย์สน
่ องกองทุนรวมเพือ
่ รวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
ออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช ้เงินทีม
่ ก
ี าหนดระยะเวลาใช ้เงินคืนเมือ
่ ทวงถาม ให ้เสร็จสิน
22.2.2 ในกรณีทป
ี่ รากฏว่ากองทุนมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 22.1.2 หรือข ้อ
22.1.3 บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพือ
่ เลิกกองทุน เว ้นแต่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก ้ไข
เปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่างอืน
่
้ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วน
(1) ยุตก
ิ ารรับคาสัง่ ซือ
ั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข ้อ 22.1.2 หรือข ้อ 22.1.3
(2) แจ ้งให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบภายใน 3 วันทาการนั บแต่วน
ั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข ้อ 22.1.2 หรือข ้อ 22.1.3 โดยวิธก
ี าร
ดังนี้
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ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม
(ก) แจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
่ ห
ี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้ถือ
หน่วยลงทุนได ้
(ข) แจ ้งเป็ นหนั งสือถึงผู ้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ ้งสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ ข ้อมูลทีแ
่ จ ้งให ้ทราบตามข ้อ 22.2.2 (2) จะต ้องมีสาระสาคัญอย่างน ้อยดังนี้
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย ้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีไ้ ปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม หรือกองทุน
รวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมอืน
่ ภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะโอนย ้ายไปยังกองทุนรวม
่ งของกองทุนตา่ ทีส
เพือ
่ การออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมทีม
่ รี ะดับความเสีย
่ ด
ุ ของบริษัทจัดการใน
ขณะนั น
้ เว ้นแต่บริษัทจัดการไม่มก
ี องทุนรวมเพือ
่ การออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมปลายทางตาม
ข ้างต ้น บริษัทจัดการจะโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมทีม
่ รี ะดับ
่ งของกองทุนทีเ่ ท่ากัน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช ้ดุลยพินจ
ความเสีย
ิ ในการเลือกกองทุนรวมเพือ
่ การ
ออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมปลายทางโดยถือว่าได ้รับความเห็นชอบจาก ผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
่ ง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทไี่ ม่มก
ี องทุนรวมเพือ
่ การออม หรือกองทุนรวม ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมทีม
่ รี ะดับความเสีย
ตามเงือ
่ นไขข ้างต ้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการเลือกกองทุนรวมเพือ
่ การออม หรือกองทุนรวม
ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมปลายทางโดยถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
้ คืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมรับซือ
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม หรือกองทุนรวม ชนิดหน่วย
ลงทุนเพือ
่ การออมอืน
่ อีกทอดหนึง่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ ้งต่อบริษัทจัดการเพือ
่ โอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพือ
่ การออม หรือกองทุนรวม ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมอืน
่ ทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนกาหนด และผู ้ถือหน่วยลงทุนจะ
้ คืนหน่วยลงทุน เมือ
ได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมรับซือ
่ เป็ นไปตามเงือ
่ นไขโดยครบถ ้วน ดังนี้
2.1 เป็ นการโอนย ้ายตามคาสัง่ ของผู ้ถือหน่วยลงทุน เป็ นครัง้ แรก โดยโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การออม หรือ
กองทุนรวม ชนิดหน่วยลงทุนเพือ
่ การออมอืน
่ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ
2.2 เป็ นการโอนย ้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด
ิ ทีเ่ หลืออยูข
(3) จาหน่ายทรัพย์สน
่ องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนั บแต่วน
ั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข ้อ 22.1.2 หรือ
ข ้อ 22.1.3เพือ
่ รวบรวมเงินเท่าทีส
่ ามารถกระทาได ้เพือ
่ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได ้ตาม (3) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นั บแต่วน
ั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข ้อ 22.1.2 หรือข ้อ 22.1.3 และเมือ
่ ได ้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล ้วให ้ถือ
ว่าเป็ นการเลิกกองทุนนัน
้ เว ้นแต่ได ้รับผ่อนผันจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ิ คงเหลืออยูจ
เมือ
่ ได ้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล ้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ากการดาเนินการตาม (3) บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และ
วิธก
ี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณีทป
ี่ รากฏว่ากองทุนรวมมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจ
ี่ ะต ้อง
ดาเนินการ เพือ
่ เลิกกองทุนรวมตามข ้อ 22.1.2 หรือข ้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต ้องดาเนินการในเรือ
่ งดังต่อไปนี้
้ วนใหม่ให ้เป็ นปั จจุบน
(1) การจัดทาและจัดส่งหนั งสือชีช
ั ตาม ข ้อ 1 (4) ฉ) ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันทีป
่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึน
้ ก่อนหรือในวันทีค
่ รบกาหนดจัดทาหรือ
้ วน
จัดส่งหนั งสือชีช
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพือ
่ แสดงข ้อมูลตาม ข ้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันทีป
่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึน
้ ก่อนหรือในวันทีค
่ รบกาหนดจัดทาหรือ
จัดส่งรายงาน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนตามข ้อ 16 ในส่วนรายละเอียด
(3) การคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ของโครงการจัดการกองทุนรวม นั บตัง้ แต่วน
ั ทีป
่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคา
ดังกล่าวตามข ้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นั บตัง้ แต่วน
ั ทาการถัดจากวันทีป
่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
23. การชาระบ ัญชเี มือ
่ เลิกกองทุน :
เมือ
่ เลิกโครงการแล ้วบริษัทจัดการจะจัดให ้มีผู ้ชาระบัญชีทส
ี่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพือ
่ ดาเนินการคิด
ิ จัดทาบัญชี จาหน่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม ชาระภาระหนีส
ิ และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของ
คานวณรวบรวมทรัพย์สน
้ น
้ และผู ้ชาระบัญชีจะ
กองทุนรวม รวมทัง้ ทาการอย่างอืน
่ ตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ชาระบัญชีของกองทุนรวมให ้เสร็จสิน
ิ สุทธิเท่าทีค
ดาเนินการเฉลีย
่ คืนเงินให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
่ งเหลืออยู่ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และ วิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ิ ของกองทุนรวมและ
สาหรับค่าใช ้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สน
ิ สุทธิเท่าทีค
ผู ้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย
่ คืนเงินให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
่ งเหลืออยู่ เมือ
่ ได ้ชาระ
บัญชีเสร็จเรียบร ้อยแล ้วผู ้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ิ คงค ้างใดๆทีเ่ หลืออยูภ
ผู ้ชาระบัญชีจะโอนทรัพย์สน
่ ายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล ้วให ้ตกเป็ นกรรมสิทธิข
์ อง
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
่ า่ นการอนุมัตจิ ากสานั กงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิม
่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
่ นบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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