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ค าจ ากดัความ  / ค านิยาม  : 

กองทุนรวม/กองทุน  หมายถึง  กองทุนเปิด ทิสโก ้ไฮ ดิวเิดนด ์หุน้ทุน  
บริษทัจดัการ  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  
ผูดู้แลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัข้ึนทะเบียน  หมายถึง  บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยก์รุงเทพ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
วนัทาํการ  หมายถึง  วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจดัการ  
วนัทาํการซ้ือขาย  หมายถึง  วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการ 
คาํเสนอซ้ือ  หมายถึง  คาํเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบงาํกิจการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน 
ท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บริษทัยอ่ย  หมายถึง  บริษทัจาํกดัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึนและถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํกดันั้น  

สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
สาํนกังาน/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง     สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้ไฮ ดิวเิดนด ์หุน้ทุน   
 วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน     หมายถึง  วนัทาํการรับซ้ือคืนตามขอ้ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  หมายถึง  บุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (depositary receipt) 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง   หมายถึง   หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบ

แสดงสิทธิ 
บริษทัจดทะเบียน/กิจการ   หมายถึง   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือ

ส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณได ้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืน หักดว้ย

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทุนเปิด ทิสโก ้ไฮ ดิวเิดนด ์หุน้ทุน   
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TISCO High Dividend Equity Fund 
 
1.3. ช่ือยอ่ :  TISCOHD 
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 
 
1.5. ประเภทการขาย :   ขายหลายคร้ัง  
 
1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  ไม่กาํหนดอายโุครงการ  

1.7. อายโุครงการ :   ปี     เดือน   วนั   

 
1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : - 

1.9  เง่ือนไข (อายโุครงการ) :   

- ไม่มี - 
     

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท 
 

2.2. เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) : 
1)  ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 
  2) บริษัทจัดการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก                      

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
(1)   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 
(2)   การขายหน่วยลงทุนเพ่ิมจะตอ้งไม่ทาํใหมู้ลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมมีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ 

ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
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(3)   ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งกาํหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพ่ิมทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้การเพ่ิมเงินทุนโครงการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัจดัการ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 
2.3. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

 
2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย 

 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

 
2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก :  20,000  บาท  
 
2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป :  20,000  บาท 
 
2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 
 
2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน :ไม่กาํหนด   
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า :  ไม่กาํหนด  
 
2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : 100 หน่วย 
 
2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับมูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถดัไป มูลค่าขั้น
ตํ่าของการสั่งขายคืน และจาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการ
ดงักล่าว ณ สํานกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัจดัการ 

 
3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลง 
ทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ทีจ่ะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ : 
กองทุนเปิด ทิสโก ้ไฮ ดิวเิดนด ์หุน้ทุน มีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกาํไร
ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน  
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3.2.  ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง 
 
3.3.  ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ  
 
3.4.  นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งทุน 
 
3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) : 
 
3.6.  การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ไม่ลงทุน  

 
3.7.  การลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  
 
3.8.  ลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund) 
 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายลงทุน  
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้น
ท่ีอยูใ่นดชันี SET High Dividend 30 Index เป็นหลกั เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุน สําหรับส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ีอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงท่ีมีการทบทวนหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการอาจลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดได ้ ทั้งน้ีบริษทัจดัการจะดาํเนินการ
แกไ้ขภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
 
ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives) และตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้แฝง (structured note) รวมถึงตราสารแห่งหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผูอ้อก
ตราสาร (unrated securities) และตราสารแห่งทุนของบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(unlisted securities) 
เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
ซ่ึงผูอ้อกหุ้นดงักล่าวอยู่ระหวา่งการดาํเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย   วา่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสารหรือท่ีผู ้ออกตราสารตํ่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้ 
(non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อกตราสาร
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น และ/หรือลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสาร
แห่งทุนของบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เฉพาะกรณีท่ีตราสารแห่งทุนนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยข์ณะท่ีกองทุนลงทุนแลว้เท่านั้น 
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อย่างไรก็ตาม อาจมีบางขณะท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไวไ้ด ้ 
อนัเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีเหตุจาํเป็น เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคญัต่อการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ราคาตลาดลดลงอยา่งรุนแรงในรอบปีบญัชี ภาวะภยัพิบติัจากภยัธรรมชาติ ภาวะการเกิดจราจล ภาวะ
สงคราม เป็นตน้ บริษทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ
ตามประกาศตามวธีิการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  โดยไม่ถือวา่ผิดเง่ือนไขของโครงการ 

 
3.10. การลงทุนในต่างประเทศ :   ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 
 
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 
  - ไม่มี - 
 
3.12. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
    บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มีประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 
3.12.1.1   ตราสารแห่งทุนในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูอ้อกหรือ

คู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 

(1)   หุน้  

(2)   หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือ
ของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นตน้ 

(3)  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้โดยตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management) 

(ข)  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพซ่ึงมี
สภาพคล่องในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าการใชสิ้ทธิตามตราสารดงักล่าว (fully covered) 
ไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด 

(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นหรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมเป็นหลกัทรัพยต์าม (1) (2) (3) หรือ (4) 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด  ทิสโก ้ไฮ ดิวิเดนด ์หุ้นทุน                                                                                6 

 3.12.1.2   ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือ 
มีผูอ้อกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 

    (1)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก ไดแ้ก่ 
 (1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกูร้ะยะสั้น ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

 (1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือ
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

  (1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี 
(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทั้ งน้ี  

ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
ไดม้าจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้น (short-term rating) ดว้ย หรือ 

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั อยูใ่น    
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ 
Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดเพ่ิมเติม 

 
(2)   ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัไดแ้ก่  
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หุ้นกู ้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ 

ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็น 
ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทย
ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้ าประกนั ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าว
ตอ้ง    มีลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.12.1.2 ดว้ย 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซ่ึงหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือหุ้นกูท่ี้ไม่
รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุ้นกูอ้นุพนัธ์ ท่ีสาํนกังานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไป
หรือในลกัษณะจาํกดั หรือท่ีออกภายใตข้อ้ผกูพนัท่ีกาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั 
หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นผูอ้อก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึง         
ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผูถื้อหุ้นโดยไดรั้บชาํระ



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด  ทิสโก ้ไฮ ดิวิเดนด ์หุ้นทุน                                                                                7 

ราคาเตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้อ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไข
ทา้ย ขอ้ 3.12.1.2 ดว้ย 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพยอ์้างอิงเป็น
พนัธบตัร หรือหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หุ้นกู ้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ ท่ีเสนอขายใน
ต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ทั้งน้ี หุ้นกูด้งักล่าวไม่
รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 
หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอก
ผลโดยวธีิอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 

(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2.8) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืเป็นตราสารแห่งหน้ีตาม (1.1) (1.2) (1.3) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนั้นตอ้งอยู่ในรูปอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านั้น การรับรอง  รับอาวลั             
สลกัหลงั หรือคํ้ าประกนัของบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.12.1.2 ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั                 
ทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั 
หรือคํ้าประกนัเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้ามขอ้ (2.3) ตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นตราสารท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดงตนต่อบุคคล

ทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ 
firm quote) ตามจาํนวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยูเ่สมอ โดยได้
ส่งสาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสารนั้น และ 

(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นตราสารท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
(investment grade) เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศตราสารนั้นตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(investment grade) เท่านั้น 

(ข) ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้งมีอนัดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 
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(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขาย          
คร้ังแรก หากตราสารดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อก
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นตอ้งมีบริษทั
จดัการไม่ตํ่ากวา่ 3 รายเป็นผูซ้ื้อตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใต้
การจดัการ 

 
3.12.1.3  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ไดแ้ก่  หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวในการ
เสนอขายคร้ังแรก หุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

                                     (ก)  เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือ 
  (ข)  เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีบริษทัจดัการไม่ตํ่ากวา่สามรายเป็นผูซ้ื้อตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพยสิ์น 

ของกองทุนภายใตก้ารจดัการ  
 ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกนั การคํ้าประกนัดงักล่าวตอ้งเป็นการคํ้าประกนั

ตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข  
 หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1)  เป็นตราสารท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
       2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่า

พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตาม
จาํนวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยู่เสมอ โดยไดส่้งสาํเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสารนั้น   

(2) หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
  
 3.12.1.4  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

 
3.12.1.5   ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.12.1.1 (3) 
 
3.12.1.6   ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ 3.12.1.1 ถึงขอ้ 3.12.1.5 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
 

3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
  - ไม่มี – 
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3.13    อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 
3.13.1  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนในประเทศ : 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนดดงัต่อไปน้ี  ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน 
บริษทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

3.13.1.1  บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโดยไม่
จาํกดัอตัราส่วน 
(1)   ตราสารภาครัฐไทย 
(2)   ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก 

หรือ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้ง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 
3.13.1.2  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ้ 3.13.1.1 (2) หรือ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ โดยมีมูลค่า
รวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุน 
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีผูอ้อก
หรือผูเ้ป็นคู่สัญญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา            
ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินร้อยละ          
20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.13.1.3 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์ หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย    ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได้ 
โดยมีมูลค่ารวมกันทั้ งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25  
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวด้งัต่อไปน้ี         
ซ่ึงธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ า
ประกนั หรือคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนดงักล่าว 
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(1) ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.1.4 (1) (2) หรือ (4)  
(2) ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.1.5 (1) 
ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการดาํเนินงานของ
กองทุน มิใหน้บัมูลค่าของเงินฝากดงักล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง 

 
3.13.1.4 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวลั   ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน
เม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น             
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน   
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษทัจดทะเบียนเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงตราสาร

แห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

(4) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดับท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(investment grade) 

ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหน้ีตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งทุนตามขอ้ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.12.1.2 (2.6) 
 
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหน้บัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นตาม  ขอ้ 3.13.1.5 (1) 
ท่ีบุคคลรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา  
ซ่ึงกองทุน ไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 

 
3.13.1.5   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2          

ขอ้ 3.13.1.3 และ ขอ้ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
(1)   การลงทุนหรือมีไวซึ้งทรัพยสิ์นดังกล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั                 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย         
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(2)   การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม  (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย                    
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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3.13.1.6   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั         
ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของ
กลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1)   ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
(2)   อตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวม

กบัร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือเป็น
องค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น 

 
3.13.1.7  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณตวัช้ีวดั (benchmark) 
ของกองทุนนั้น บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณ
เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของนํ้ าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดั
และร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี แทนอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2  
ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และ ขอ้ 3.13.1.5 แลว้แต่กรณีก็ได ้

 
3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก  ตัว๋แลก

เงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ท่ีบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจาํนวนท่ีมีมูลค่ารวม
โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือใน
รอบอายกุองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวมท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง 
(2) ธนาคารพาณิชย ์
(3) บริษทัเงินทุน 
(4) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
(7) ธนาคารต่างประเทศ 
การคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นต่อไปน้ี รวมในอตัราส่วน
ดงักล่าว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
(2) ทรัพยสิ์นท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิใหก้องทุนรวม 
 
อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายโุครงการ
ของกองทุนรวมท่ีมีอายโุครงการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
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ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวให้มีมูลค่ารวม
โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปี
บญัชีนั้น ทั้งน้ี ใหค้าํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของ
รอบปีบญัชีนั้นจนถึงวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
เม่ือบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามวรรคส่ีแลว้ ให้บริษทัจดัการรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจง้ให้สาํนกังานทราบภายใน 
5 วนันับแต่วนัท่ีได้รับรายงานจากบริษทัด้วยหากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได ้
สาํนกังานอาจสัง่ใหบ้ริษทัเลิกกองทุนรวมนั้น 

 
3.13.1.9  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหา

ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจขอ
ผ่อนผนัต่อสาํนกังานเพ่ือไม่ตอ้งนาํการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สัญญาใชเ้งิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ขอ้ 
3.13.1.8 ไดส้าํหรับรอบปีบญัชีนั้น 

 
3.13.1.10 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น  

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
(1)   ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ี

บริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

(2)   ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ี
บริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

 
3.13.1.11 บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์องกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่

เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษทั
จดัการคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีคาํนวณมูลค่า
ธุรกรรมดงักล่าว 
ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ทาํธุรกรรม  มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กาํหนดในวรรคหน่ึงหากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้
เกิดจากการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติมบริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไป
ก็ได ้
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ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด
พร้อมสาเหตุและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบั
แต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงาน
ดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 
3.13.1.12 ให้บริษทัจัดการคาํนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 

หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของ

หลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว   
ท่ีกาํหนดในโครงการน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้น
โดยตรง  ทั้ งน้ี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาท่ีกาํหนดตาม 
ขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 ก็ได ้
มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีนาํมาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มีมูลค่าเท่ากบัมูลค่า
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้

(2) ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก)  นบัมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามตราสารนั้น รวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อก

ตราสารดงักล่าว 
(ข) นบัมูลค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยถือเสมือนหน่ึงว่า

กองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับนั้นโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใชมู้ลค่าตามราคา
ตลาดของหุ้นนั้นซ่ึงคูณกับค่าเดลต้าของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก) นบัมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามตราสารนั้นรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อก

ตราสารดงักล่าว 
(ข) นบัมูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยถือเสมือนหน่ึง

วา่กองทุนลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวให้
ใชมู้ลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ ์

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์ บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนในหรือมี
ไวซ่ึ้งการใหย้มืหลกัทรัพย ์โดยใหน้บัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใหย้มืรวมในอตัราส่วนสาํหรับหลกัทรัพยท่ี์
กาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุน
ยังคงมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์นั้ นอยู่  ทั้ ง น้ี  บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนท่ีคํานวณ 
ตามคู่สญัญาท่ีกาํหนดตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 ก็ได ้
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3.13.1.13 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ให้บริษทัจดัการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.13.1.14 ดว้ย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทัจดัการจะคาํนวณ

อตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว  หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั            
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได ้

(2) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่ 1 รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทั
จดัการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

 
3.13.1.14 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.13.1.13 จะทาํไดต้่อเม่ือ

บุคคลดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มี
ขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเต็มจาํนวนแบบ
ไม่มีเง่ือนไข  

 
3.13.1.15 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัใดตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีกองทุนถืออยู่ (right 

issue) หากการใชสิ้ทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัดงักล่าวมีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้น้ี บริษทัจดัการอาจซ้ือหุน้เพ่ิมทุนนั้นโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นหมด
สิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนนั้น 

 
3.13.1.16 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพยสิ์นของ

กองทุนมีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ีนั้น      
มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามท่ี
กาํหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและ
สมควรโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

 (1)   ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งแกไ้ขการ
ดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

   (2)    ตราสารแห่งหน้ีถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

3.13.1.17 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทั
จดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง 
และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วน
ท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้  
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3.13.1.18 ในกรณีท่ีการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัใดเป็นผูอ้อก เพ่ือเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเกินกว่า         
ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศท่ี             
สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ีคือ 
(1) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนได ้
(2) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุ้นจาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น

และสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัดงักล่าว เป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือ

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้
ไดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื่นคาํ
ขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  ทั้งน้ี การลดสัดส่วนการถือ
หุน้ดงักล่าว  ใหบ้ริษทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนไดม้า
จากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

 
3.13.1.19   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน

ท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.8  
ขอ้ 3.13.1.15 ขอ้ 3.13.1.16 ขอ้ 3.13.1.17 และขอ้ 3.13.1.18 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจาก
การลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้ 
ใหบ้ริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรค
หน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าว
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้ งจดัทาํสําเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจัดการเพ่ือให้สํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได ้

 
3.13.1.20   ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22 เร่ือง “การเลิกกองทุนรวม” 

ในส่วนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการกองทุนรวม 
 
สรุปอตัราส่วนการลงทุน : 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ  15.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ  5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ  25.00  
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ   25.00  
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ   10.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ   20.00 
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3.13.2.  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนในต่างประเทศ : 
             - ไม่มี – 
 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
     - ไม่มี - 

 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 
-   บริษทัจดัการ 
-   ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
-   อินเทอร์เน็ต 
-   ไปรษณีย ์
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 
ผูล้งทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกและวิธีการในการจองซ้ือหน่วย
ลงทุน ตามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  โดยผูล้งทุนท่ีสนใจจะจองซ้ือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด ทิสโก ้ไฮ ดิวเิดนด ์หุน้ทุน   สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน และ
ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษทัจดัการ  

 5.2.1 บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(1)   วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือแต่ละรายจะตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากวา่ 20,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10 บาท บวก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรับการ
สั่งซ้ือคร้ังแรก) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชดัเจน      
แลว้นาํใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ โดยแนบ
เอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เช่น สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือ
หนงัสือรับรองและหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) เป็นตน้ 
พร้อมทั้งเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไปท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตามวนั
และเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้
ในอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะ
ปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ  และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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(2)   การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
ผูจ้องซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดย
ชาํระเป็นเช็ค  ดราฟต์  บตัรเครดิต (ถา้มี)  บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชี
ธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนั
กบัสาํนกังานท่ีรับการจองซ้ือภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม การชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัร
เดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือ
บริษทัท่ีผูส้ัง่ซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี
ท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต 
(ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ 
และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 
ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไว้
ในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวธีิการชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน
ไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดย
จะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 
การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดเ้รียกเก็บเงิน
ตามเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือการนาํเงินเขา้
บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนด
เพ่ิมเติม และไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 

 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของ
ผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิใน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและ
บริษทัจดัการกองทุนรวม  

 
ผูจ้องซ้ือท่ีไดท้าํการจองซ้ือหน่วยลงทุนและชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการจองซ้ือหน่วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตให้เพิกถอนได ้บริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะตอ้งนาํเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจาก        ผูจ้องซ้ือเขา้บญัชี
เงินฝากประเภทบญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 
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- ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัช่ือธนาคารและประเภทบญัชี
ดงักล่าวในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ 

 
(3)   การจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้น
คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์  
บริษทัจดัการอาจให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินร้อยละ 
15 ของจาํนวนจาํนวนเงินทุนของโครงการ โดยการจดัสรรหน่วยลงทุนจะใชห้ลกัการ  “จองซ้ือก่อนไดก่้อน” 
ตามวนัท่ีไดรั้บคาํสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีจองซ้ือพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 
จะพิจารณาจดัสรรตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจองซ้ือ โดยจาํนวนท่ีจดัสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยหน่วยตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน  บริษทัจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้ 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
(4)   การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด
ดงัต่อไปน้ี 
(4.1)   เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่จาํหน่ายหน่วยลงทุน

ใหป้ระชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย บริษทัจดัการจะยติุการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและถือวา่การอนุมติัให้จดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง และบริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวและคืนเงินค่าจองซ้ือ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสัดส่วน
ของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาํหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียใน
อตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการชาํระเงินค่าจอง
ซ้ือจนครบถว้นให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้
แลว้ตามวรรคหน่ึง จะใชร้าคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
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(4.2)  ในกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน 
นอกเหนือจากกรณีตาม (4.1)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจาก
การจองซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนในการคืนเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนและ
ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ี
ระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือดาํเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทั
จดัการ 

 
(5)   การยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุการขายหน่วยลงทุนในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได ้
บริษทัจดัการจะรายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนั
นับแต่วนัท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมติัให้จัดตั้ งกองทุนรวมส้ินสุดลงในวนัท่ีแจ้งให้
สาํนกังานทราบ 
บริษทัจดัการจะคืนเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมติัให้
จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง และหากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลา
ดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถว้น 
ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนและส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชี
ท่ีระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชี 

 
5.2.2   การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน : 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสํานกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหรือบริษทัจัดการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบับริษทัจดัการ
ภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาวนัท่ีบริษทั
จดัการไดรั้บเช็คหรือดราฟตท่ี์ส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในกาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงิน
ภายในวนัท่ีจองซ้ือ  เป็นวนัทาํการซ้ือขายให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ
บริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว้ ทั้งน้ี 
สําหรับเง่ือนไขและข้อกําหนดอันเก่ียวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
5.2.3   การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบั
วิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจัดการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ข้อ 5.2.1 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
5.2.4   การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่
ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธี
เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
โทรศพัท์ บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ  และลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
5.2.5   การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง 
ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้  เพื่อเป็นการอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนั
เก่ียวกบัวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้กองทุนน้ีขายหน่วยลงทุนผ่าน
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน  บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ 
และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 

5.2.6   เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการ
ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไม่ถือเป็นการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ 
และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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6.    การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 
6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- อินเทอร์เน็ต 
- ไปรษณีย ์
 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 
6.2.1  การขายหน่วยลงทุน  

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ขอ้ 12 “การหยดุขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อน
ผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
ก.   บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั ใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัท
จดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และ
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วน
สรุปขอ้มูลสําคญั ในราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้  ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ หาก
บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายหลงัวนัหรือเวลา
ทาํการซ้ือขายท่ีกาํหนดไว ้ใหถื้อเป็นรายการของวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนของ
วนัทาํการซ้ือขายถดัไปนั้น 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั
นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 
2)    ผูส้ัง่ซ้ือจะตอ้งสัง่ซ้ือไม่ตํ่ากวา่ 20,000 บาท สาํหรับการสัง่ซ้ือคร้ังแรก โดยไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดในแต่

ละคร้ัง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ   ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) คาํสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีบริษทั
จดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม ให้ครบถว้นชดัเจน และนาํคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) คาํสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการ
อาจกําหนดเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือ
คร้ังถดัไป โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว ณ สาํนักงานของบริษทั
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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3)  ผูส้ั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเด
บิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือ
คาํสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับคาํสั่งซ้ือภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือ
ดราฟตด์งักล่าว จะขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลสาํคญัโดยบริษทัจดัการจะไม่รับค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด   
อยา่งไรก็ตามการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ั่งซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) 
หรือบตัรเดบิต (ถา้มี)หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษทัจัดการในการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต          
(ถา้มี) หรือบัตรอ่ืนใด (ถา้มี) บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงาน
บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวธีิการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงานบริษทั
จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
การซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดเ้รียกเก็บ
เงินตามเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือการ
นาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทั
จดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม และไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้  
 

4)   ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ ภายหลงักาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือ
เรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งท่ี
สัง่ซ้ือ บริษทัจดัการจะถือวา่ผูส้ั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายถดัไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ัง่ซ้ือ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือนั้น และ
จะส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือทางไปรษณียภ์ายในวนัรุ่งข้ึนนบัจากไดรั้บเช็คหรือดราฟต์
นั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ  

 
5)    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วย

ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 
 
6)    นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย

ลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุน
รวม 
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7)    บริษทัจดัการจะให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ บตัรเครดิต 

(ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีการชาํระเงินอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ บริษทัจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้

        ทั้งน้ี  ขอสงวนสิทธิข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
8)    ผูส้ัง่ซ้ือท่ีไดท้าํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้จะเพิกถอนการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้
 
9)    การเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้จะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํ

การซ้ือขายจาํนวนนั้น 
 

ข.    การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน 
เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนั
กบับริษทัจดัการเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึง
ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาวนัท่ี
บริษทัจดัการไดรั้บเช็คหรือดราฟตท่ี์ส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในกาํหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อ
เรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัและเป็นวนัทาํการซ้ือขายท่ีกาํหนด เป็นวนัทาํการซ้ือขายให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนนั้นและจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายท่ีคาํนวณได ้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ทั้งน้ี 
สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ี
กาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวม 
 

ค.    การขายหน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชว้ิธีหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต 
(ถา้มี)หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํ
ตามช่วงเวลา โดยยืน่คาํขอใชบ้ริการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
1)    เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใชว้ิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชี

บตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) อยา่งสมํ่าเสมอ ผูถื้อหน่วย



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด  ทิสโก ้ไฮ ดิวิเดนด ์หุ้นทุน                                                                                24 

ลงทุนจะถูกหกัเงินในจาํนวนท่ีผูส้ัง่ซ้ือระบุไวใ้นการทาํรายการในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินท่ีถูกหัก
ดงักล่าวจะถูกโอนมายงับญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดข้ึนเพ่ือรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

2)    คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั่งซ้ือ และบริษทัจดัการไดรั้บ
เงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้สาํหรับเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุน ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุน
รวม  

3)     การชาํระเงินดว้ยวธีิการหกับญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ั่งซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) 
หรือบัตรเดบิต (ถา้มี)  หรือบัตรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  
ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการการชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต  บตัรเดบิต  
หรือบตัรอ่ืนใด เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ี
สาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
อยา่งสมํ่าเสมอดว้ยวิธีการหักบญัชีเงินฝากธนาคาร  หรือหักบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือหักบญัชีบตัรเด
บิต (ถา้มี) หรือหักบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ 

 
ง.    การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สําหรับเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
จ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สําหรับเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 6.2.1 ก. 
2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิด
ให้บริการการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์    บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิด
ประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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ฉ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น 
ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้  เพื่อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สําหรับ
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนด 
ในรายละเอียดโครงการกองทุน ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุน
รวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจัดการจะเปิดให้กองทุนน้ีขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศ 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวธีิการในการขายหน่วยลงทุน  หรือวิธีการ
ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไม่ถือเป็นการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ 
และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
6.2.2   ขอ้จาํกดัในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นวา่การสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให ้
ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
6.2.3    การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 
1 เดือนนบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายตามสดัส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับดอกเบ้ีย
และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํ
รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

 
7.    การรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

7.1.  ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- อินเทอร์เน็ต 
- ไปรษณีย ์
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 
       - ไม่มี -  

 
7.3.  วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

ยกเวน้กรณีตามขอ้ 10 “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” ขอ้ 11 “การไม่
ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ขอ้ 12 “การหยดุขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ /หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนดเห็นชอบ สัง่การ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 
ก.   การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1)   ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ระหว่างเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือ        
ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายและเป็นราคาท่ีรับรองโดย
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ           
หากบริษทัจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคาํสั่งขายคืนภายหลงัจากวนัหรือเวลาท่ี
กาํหนด บริษทัจดัการจะถือเป็นคาํสั่งขายคืนในวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไปในราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป 

        ทั้ งน้ี บริษทัจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะเปิดให้มีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังแรก
ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 
2)    ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขาย

คืนหน่วยลงทุนให้ครบถว้น โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
ตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดและตํ่าสุดในการขายคืนหน่วยลงทุน
ในแต่ละวนั     

 
3)    ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน และหากคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนมีผลให้จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในบญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุนตํ่ากวา่ 100 หน่วย บริษทั
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้ งหมดตามท่ีปรากฏอยู่ภายในรายการ 
ท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 
4)    ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือระบุจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย
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ลงทุน (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

 
5)    บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้คาํสัง่ขายคืนไว ้และจะชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายของกองทุน โดยการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบคาํขอใชบ้ริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออก
เอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อ
หน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

 
6)    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 
 
7)    ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนและบริษทัจดัการยงัไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการ
ดาํเนินการของบริษทัจดัการตามขอ้ 10 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  ผูถื้อหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีบริษทั
จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีการ
ยกเลิกคาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการก่อน 

 
8)    การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 
 

ข.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หรือบริษทัจดัการเพ่ือการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งขายหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียพ์ร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษทัจดัการจะกาํหนด และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงเป็นเวลาท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ี 
ไปรษณีย ์ โดยบริษทัจดัการจะถือวา่คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บภายในวนัและเวลาซ้ือขายหน่วยลงทุนซ่ึง
กาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั เป็นวนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น 
และจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ สําหรับคาํสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บหลงัจากวนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั จะถือเป็นรายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถดัไป ทั้งน้ี สําหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืน
เก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ใน
ส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
 

ค.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบั
วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางโทรศพัท์   บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริษทัจดัการ และลง
ประกาศในเวบ็ไซต ์
 

 ง.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี)  
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศพัท์  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 7.4 ก.2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม ทั้ งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
โทรศพัท ์  บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ  และลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 
จ.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง 
ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืน
เก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4 ก. 2) ถึง 8)  
ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์   บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ  
และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  วิธีการชาํระ
เงินค่าขายหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริษทัจดัการ และลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 

7.5   ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน  :    ทุกวนัทาํการซ้ือขาย 
 
7.6   รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  
 - ไม่มี – 
 
7.7   การขายคืนหน่วยลงทุน  :   ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
 
7.8   รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

                  - ไม่มี – 
 

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :   
        - ไม่มี – 

 
8.    การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
-    บริษทัจดัการ 
-    ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- อินเทอร์เน็ต 
 

8.2   รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนตน้ทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบริษทัจดัการจะ
ดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนซ่ึงไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบ้ียปรับการถือครองหน่วย
ลงทุนระยะสั้น (ถา้มี) ไปซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจัดการ (ถา้มี) หรือช่องทาง
โทรศพัท ์(ถา้มี) หรือผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ทุกวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่งเวลา
ซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั หากผูถื้อหน่วยลงทุนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลงั
วนัและเวลาท่ีกาํหนด จะถือเป็นรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายถดัไป 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจัดการ (ถา้มี) หรือช่องทาง
โทรศพัท ์(ถา้มี) หรือผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ทุกวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่งเวลา
ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะใหบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัทเ์ฉพาะกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตก้าร
จดัการของบริษทัจดัการเท่านั้น 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือ
วิธีการในชาํระค่าสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด  
โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ี
สาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

   
8.2.2 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.3.3 “ค่าธรรมเนียม
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
8.2.3 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายท่ีคาํนวณได ้เป็นเกณฑใ์นการ
คาํนวณ ดงัน้ี 
(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง หากบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ไดรั้บคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาซ่ึงกาํหนดไว ้ บริษทั
จัดการจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว ้หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) สาํหรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ไดรั้บภายหลงัจากวนัหรือเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) เป็น
เกณฑใ์นการคาํนวณ โดยบริษทัจดัการจะทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
การลดหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนจาํนวนนั้น 

(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน             
ท่ีบริษทัจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเขา้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถา้มี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน 
การเพ่ิมหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนจาํนวนนั้น 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็น
มูลค่าท่ีไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
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8.2.4 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถา้มี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ไดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พร้อมทั้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน 
(1)   ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยระบุ

จาํนวนเงินลงทุน หรือระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสับเปล่ียน หรือระบุวา่ตอ้งการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ในกรณีท่ีการสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเป็นผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ่ากวา่ 100 หน่วย หรือในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปล่ียนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี ภายใตว้ิธีการท่ีบริษทัจดัการ
เห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(2)  ในกรณีของกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้ขอ้จาํกดัจาํนวนเงินขั้นตํ่าใน
การซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 ผูส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งสับเปล่ียนนั้นได้
เสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้

 
9.    การช าระค่ารับซื้อคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงนิ : 

กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนแทน บริษทัจดัการจะกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อน 
และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีกาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

 
10.   การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)   บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล

หรือ 
(ข)   มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ 
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(2)   มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่    
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(3)   มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการอาจเล่ือนได ้       
ไม่เกิน 10 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)   แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล
และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้สาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3)  ในระหวา่งการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษทัจัดการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 
11.   การไม่ขายไม่รับซื้อคนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

11.1.   บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1)   ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
(2)   บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล 
(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค)   มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ
คาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)   กรณีท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 
(ก)   ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)   มีเหตุการณ์ท่ีทาํให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

(ค)   มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ   
ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)    เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน         
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี 
(ก)   บริษทัจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบัติตามคาํสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมาย 
(ข)   บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ทราบ
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือประกาศการ
หยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และบริษทั
จดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือการหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยพลนั 

 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือหรือคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ (1) (2) และ (3) เกิน 1 วนัทาํการ บริษทัจดัการจะรายงานการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด  ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้สํานกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
รวมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการ
เปิดขายรับซ้ือคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ
ถึงการเปิดรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั ทั้งน้ี ก่อนการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่ง
ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการอาจหยดุคาํนวณและหยดุประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้
 

11.2.    บริษทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุ
รับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุ
รับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้คาํสั่งซ้ือหรือ
คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

 
12.   การหยุดขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยดุ
รับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร       
แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
13.  เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
อาจมีผลทาํให้ผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
14.   การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไม่จ่าย  
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14.2.   หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 
- ไม่มี – 
 

14.3.   กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  
          โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน แต่จะนาํผลกาํไรไปลงทุนต่อเพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 
    15.    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1.   ค่าธรรมเนียมรวม :  (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :   
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 2.50  ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ถวัเฉล่ียของรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 2.50  ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ถวัเฉล่ียของรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

 
15.2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
      รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสิน
ทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 
ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการจดัการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนาํกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการเซ็นสัญญา
ต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวมแลว้ 
 

15.2.2.    ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.08 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสิน
ทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 
15.2.3.    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
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ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสิน
ทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 
 

15.2.4.    ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 
 

15.2.5.    ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 

 
15.2.6.    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
1)    ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอน

หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
2)    ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการมีบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีกองทุนรวม บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน บญัชีจ่ายเงินปันผล หรือบญัชีอ่ืนๆ ท่ีเปิดไวก้ับธนาคาร ค่าใช้จ่ายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียม 
ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ท่ีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็ค เป็นตน้ 

3)    ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์ จดัแปลเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการกองทุนรวม รวมถึง                     
ค่าไปรษณียากร และค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารและรายงานถึงผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง 
ดงัต่อไปน้ี 
3.1) แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม เช่น ใบคาํขอเปิดบญัชี คาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขาย คาํสั่ง

สับเปล่ียน คาํขอโอนหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ         
ใบแจง้ยอดการซ้ือขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม Cheque Voucher สาํหรับบญัชีกองทุน
รวม บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบญัชีจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

3.2) หนงัสือช้ีชวน รายงานประจาํปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม 
หนงัสือบอกกล่าวข่าวสาร จดหมายข่าว และสารสัมพนัธ์ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานท่ี
บริษัทจัดการจัดทาํข้ึนหรือมีหน้าท่ีจัดทําข้ึนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด 

4)    ค่าลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพร์ายวนั ท่ีบริษทัจดัการจดัทาํข้ึน หรือมีหน้าท่ีจดัทาํข้ึนตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศ
กาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนทางหนงัสือพิมพ ์ค่าประกาศปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 
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5)    ค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการลง
ประกาศหนงัสือพิมพ ์ การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้ ตลอดจน
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด 

6)    ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ค่าธรรมเนียมในการยืนยนัยอดแก่ผูส้อบบญัชี ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีผูส้อบบญัชี
เรียกเก็บนอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัตามคาํสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง 

7)     ค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหน้ีใดๆ 
ของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามผูถื้อหน่วยเพ่ือรับสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน 
เช่น เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล เป็นตน้ 

8)    ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชี ค่าตอบแทนผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าใชจ่้ายในการวางทรัพย ์ รวมถึงค่าใชจ่้าย 
อ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการชาํระบญัชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

9)    ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ี
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ
เม่ือไดรั้บคาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง 

10)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงดชันีอ่ืน ๆ สําหรับอา้งอิงใน
กองทุน 

11) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการกองทุนรวม ตามท่ีจ่ายจริง 
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายขา้งตน้ (ถา้มี) และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุน
รวม 

 
15.3.   ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :    มี  
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  ทั้ งน้ี บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษทัจดัการจะแจง้รายละเอียด
ให้ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ปิดประกาศไวท่ี้สํานักงานของบริษัทจัดการและ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับ ซ้ือคืน  รวมทั้ งจัดให้ มีข้อมูลไว้บนเวปไซต์ของบริษัทจัดการ 
(http://www.tiscoasset.com) ต่อไป 
 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  - ไม่มี - 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  - ไม่มี  -  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 

 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 13.3. ในส่วนขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม             
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอตัรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 
หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผูโ้อนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นคาํขอโอน         
หน่วยลงทุน หรือข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

  ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้อยู่ใน    
ดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

   
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  ไม่มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
1)    อตัราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ 

จะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) 
2)    อตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ือชาํระเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ท่ีอาจเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย

ลงทุน (ถา้มี) 
 

15.4.    วธีิการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : 
1.    ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ค่าใชจ่้ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนรายปี จะคาํนวณโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมด 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ณ วนัท่ีคาํนวณในแต่ละวนั และจะชาํระจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน 

2.    ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.2.6 ในส่วนรายละเอียดของโครงจดัการกอทุนรวม จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง
ทั้งจาํนวน ยกเวน้ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ทางหนงัสือพิมพ ์และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจะทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากนัทุกวนั
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ตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนด 

 
15.5.    การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 .ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)   กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปีบริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ให้    ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 60 วนั ตามวธีิการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงักล่าว 
(1.1)    ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และ 
(1.2)    ติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
(2)    กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษทัจดัการจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(3)   กรณีลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
บริษทัจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี การ
เปล่ียนแปลงตามขอ้ (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัแต่เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
 

16.  วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ 
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
16.1.   วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน :  ในประเทศ 
 
16.2    เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
2. บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(2.1)   คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ 
(2.2)   คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี   

ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว 
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(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 
(ก)   วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนล่าสุด 
(ข)   วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 
(ค)   วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกนัยาวกวา่ 1 เดือน 
(ง)   วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

ความใน (ก) มิให้นาํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย 
ใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 
 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนั
ทาํการท่ีคาํนวณนั้น  
 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ 
ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได้ และจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าว
ไว ้ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนใชซ้ื้อขายหน่วย 
 
ลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  บริษทัจดัการจะจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวดว้ย
หรือไม่ก็ได ้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจดาํเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวได ้        
เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  
 
ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษทัจัดการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
บริษทัจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี หรือเหตุอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1)    เม่ือบริษทัจดัการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดย

ใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
(2)    เม่ือมีเหตุท่ีบริษทัจดัการตอ้งเลิกกองทุนรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
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3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(3.1)    คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 
(3.2)    คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากลสําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่ง        
ท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่ง        
ท่ี 5 ท้ิง 

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยม
ตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4)    คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากลแต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์นั้นรวมเขา้
เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด 
 

16.3     แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
บริษทัจดัการไดเ้ปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไวบ้นเวบ็ไซต ์             
ของบริษทัจดัการ  รวมทั้งจดัใหมี้ขอ้มูลดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนดว้ย 

 
16.4    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

1.    ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 1 สตางค ์หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการ
จะจดัทาํและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว ้ ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการเพื่อให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
(2)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(3)   สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4)   มาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง   

 
ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการคาํนวณ
ราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วย
ลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 
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2.    ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็น
อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่
วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ี
ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราส่วน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(1)   จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส้ินภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

พบวา่ราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(ค) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(ง) การดาํเนินการของบริษทัจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัให้มีสาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เพื่อให้สาํนกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)   แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)   ประกาศช่ือกองทุนท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนั หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการจะเห็นสมควร  ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4)   ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและดาํเนินการใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(5)   จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั้ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทาํตาม (1) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

 
3.    ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)   กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ดงัน้ี 
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(ก)   กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น
จาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน่ั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง
และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

(ข)   กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน        
ท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษทัจดัการ
จะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุน 

(2)   กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ดงัน้ี 
(ก)   กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วย
ลงทุน 

(ข)   กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกตอ้ง 

        หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน่ั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็น
จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยูแ่ลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่
ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า
ไม่ถึง 100 บาท บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสร็จ
ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
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การชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม (2) (ก)   บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้
 

4.    บริษทัจดัการจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่         
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

 
17.  ช่ือผู้เกีย่วข้อง : 

17.1.    ช่ือบริษทัจดัการ : 
ช่ือ : บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั 

 
17.2.    ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ : 

ช่ือ :  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

17.3.    ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 
 
17.4.    ช่ือของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : 

ช่ือ : 
สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ : 

 
17.5.    ท่ีปรึกษา : 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน : 
ช่ือ : 

 
17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน : 

ช่ือ : 
 

17.6.    ผูส้อบบญัชี : 
ช่ือ :  นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์
ช่ือ :  นายพจน์ อศัวสนัติชยั 
ช่ือ :  นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอุดมพร 
ช่ือ :  นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ 
ช่ือ :  นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 
ช่ือ :  นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัชี) : 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  โดยบริษทัจดัการจะแจง้
ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

 
17.7.    การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

                     - ไม่มี - 
 
18.   รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

18.1.   วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :   
 
18.2.   วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก :   
 
18.3.   รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :  จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก :  ไม่เกิน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีเป็นการจดัทาํงบการเงินประจาํงวดการบญัชีของกองทุนรวมท่ีมีการเลิกกองทุนภายใน 
15 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจดัทาํงบการเงินประจาํงวดบญัชีสุดทา้ยของ
กองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจจดัทาํงบการเงินประจาํงวดการบญัชีดงักล่าว ณ วนัเลิกกองทุนเพียงคร้ังเดียวได ้
โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน 
 

19.    การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ : 
19.1    การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
19.2   ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ 

ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ข และแจง้การแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยงัผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี 

 
ทั้งน้ี หากปรากฏว่ามติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ 
เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น  
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ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนอาจ
ดาํเนินการขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนดได ้
 

19.3    หากการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิการจดัการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงประเภท
ของโครงการกองทุนรวม หรือการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม บริษทัจดัการจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บ
มติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุน
ท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน 

 
19.4    บริษทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก ผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 
(2)   การขายหน่วยลงทุนเพ่ิมจะตอ้งไม่ทาํให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมมีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ 

ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
(3)   ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งกาํหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วย

ลงทุนเพ่ิมทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้การเพ่ิมเงินทุนโครงการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัจดัการ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 
19.5     บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

แลว้ หรือขอ้กาํหนดอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(1)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลซ่ึงมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน เช่น การลดมูลค่าขั้นตํ่า

ในการขายหน่วยลงทุน การเพ่ิมช่องทางซ้ือขายหน่วยลงทุน การเพ่ิมช่องทางในการชาํระเงิน  การลดเวลาส่ง
คาํสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ การเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยไม่กระทบสถานะการลงทุน
ของกองทุนอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 

(2)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ 
กฎ และคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3)   แกไ้ขช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดใน 
ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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20. ข้อก าหนดอืน่ ๆ : 
20.1    การเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม 
ทั้งน้ีบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจทั่วไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการ
ล่วงหนา้ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 
20.2    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการตามท่ี

เห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดมี้การปรับเปล่ียน แกไ้ขเพ่ิม/ลด ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สั่งการ 
ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข วิธีการจดัตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทุน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ 
ขอ้กาํหนด ระเบียบปฏิบติัเง่ือนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งน้ี โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายแลว้ 

 
20.3     การกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

บริษทัจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได ้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
(1)    กูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนไดเ้ฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน 
(2)    เงินท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตอ้งนาํมาชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(3)   จาํนวนเงินกูย้ืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นและสมควรเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้ง สาํนกังานอาจผอ่นผนัอตัราดงักล่าวได ้แต่
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(4)   คู่สญัญาในการกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนัและไม่เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
หรือกองทุนรวมนั้นจะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเอง 

(5)   จดัทาํรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่งให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสญัญากูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซ้ือคืนในการกูย้มืเงินดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการอาจทาํคาํขอวงเงินสินเช่ือ (credit line) ไวล่้วงหนา้ 
โดยการกูย้มืเงินแต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงินแต่ละสญัญาไม่เกิน 90 วนั 

         นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐาน
ตามท่ีกาํหนดโดยศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั แลว้แต่กรณี 
หรือใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีสาํนกังานยอมรับ และมีอายสุญัญาไม่เกิน 90 วนั 
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        ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัทาํและจดัส่งรายงานการกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

 
20.4    การดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดของ
บริษทัจดัการบริษทัจดัการจะเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานหรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทั
จดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร 
บริษทัจดัการอาจขอให้สาํนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
 

20.5     การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นใหมี้จาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน
รวมนั้นภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามประกาศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนกาํหนด  
 

20.6    ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วนสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
(ก) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป  
(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  
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(ฌ) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้  
(ญ) บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี  
(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วน ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีทีเอฟดงักล่าวในตลาดรอง  
(ข) กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ไดไ้ม่เกินสดัส่วนท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจาก
สาํนกังานตามเหตจุาํเป็นและสมควร  
(ค) กรณีท่ีมีเหตจุาํเป็นและสมควรอ่ืนใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมได ้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ทั้งน้ี ในการผอ่นผนัดงักล่าว สาํนกังานจะพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายความถึงผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพ
คล่อง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีทีเอฟ 

 
           20.7    เอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได/้สญัญาสาํคญั  
                      สาํเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปน้ีสามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่งเวลาทาํการปกติ ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ ชั้น 9                
                      อาคารทิสโกท้าวเวอร์ เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

(1) โครงการจดัการกองทุนรวม 
(2) ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
(3) สญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 
20.8     การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการ
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
(2)   ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจาํเป็นเพ่ือให้

กองทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 
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ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทั
จดัการตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้น
ดว้ยอยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษทัจดัการได้ เวน้แต่เป็น
การรับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจัดให้แก่บริษทัจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ี
ไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 
20.9    ตวัช้ีวดัของกองทุน (benchmark) 

ตวัช้ีวดัของกองทุนน้ี ไดแ้ก่ SET High Dividend 30 Index  (SETHD)  
 

20.10   ขอ้จาํกดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน  
เน่ืองจากบริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอ
ขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้
มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคล
ดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวน
สิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซ้ือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
สาํหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) ดงันั้น ผูล้งทุน หรือผูรั้บโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้ง
แสดงตนในเวลาท่ีจองซ้ือ หรือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือในเวลาท่ีลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) วา่ตน
มิใช่ US Person และมิไดเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person  
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ท่ีอาจจะกาํหนดข้ึนในอนาคต
นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ีจะแจง้ประเทศ
ท่ีเพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
 

20.11      ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act  
(ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู ้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู ้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษี 
ในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั้น นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
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กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ตอ้งเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ 
เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภท
ตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
  
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรั้บ
ผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ 
(1) ตอ้งถูกหักเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ( Pass-thru) ซ่ึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตาม
ขอ้กาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูส้นบัสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระให้กบักองทุนรวมท่ีเป็น 
NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
และผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจทาํ
ใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาํให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดอี้ก
ต่อไป  
   
เพ่ือมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้บริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษทัจดัการและ
กองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
และผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ  
ท่ีอยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บ เป็นตน้) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกบับริษทัจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2) ร้องขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยนืยนัหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้
ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงขอ้มูล 
เม่ือขอ้มูลท่ีเคยให้ไวมี้การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด
ของกฎหมายดงักล่าว 
(3) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุน
หรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ี
บริษทัจดัการกาํหนด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี
ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษทั
จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   
(1) ไม่รับคาํสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายนั้นได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้ง
ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทาํเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษทัจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํให้กองทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าว
แลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏิบติับริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านั้น  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวน
สิทธิไวข้า้งตน้ บริษทัจดัการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาํส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ร้องขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
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21.   มาตรการเยยีวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบัตไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการอนุมตัใิห้จดัตั้งกอง 
ทุนรวมเป็นการทัว่ไป : 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการ
ทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติันั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษทัจดัการกองทุนรวม 
จะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูล้งทุน บริษทั
จดัการกองทุนรวมยนิยอมใหน้าํขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 
22.  ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม  ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยั
อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาํสั่งดงักล่าว หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือ คาํสั่งนั้น ให้ถือวา่
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
บริษทัจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้ งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม  
โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลง
นามในขอ้ผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 
การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม  

 
โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผา่นการอนุมติัจากสาํนกังาน หรือผา่นการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ กองทุนรวม  
ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
 


