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17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน         45 
18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน      48 
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31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ  70 
32. ข้อกําหนดอื่นๆ          71 
33.          การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ                            78 



 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว 4 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
ค าจ ากัดความ : 
กองทุนรวม/กองทุน  หมายถึง  กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว  
บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด  
ชนิดหน่วยลงทุน A                หมายถึง               ผู้ลงทุนที่ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน และ/หรือตัวแทนในการหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 
และ/หรือช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต  

ชนิดหน่วยลงทุน B                หมายถึง                ผู้ลงทุนที่ลงทุนกับบริษัทจัดการซ่ึงมอบอํานาจให้บริษัทนายจ้างทําหน้าที่ส่งคําส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน และนําส่งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหก้ับผูล้งทุน โดยบริษทันายจ้างนั้นได้
ทําข้อตกลงกับบริษัทจัดการ ในการซ้ือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุน 
พร้อมนําส่งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

บริษัทนายจ้าง                        หมายถึง                 นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ได้ทําข้อตกลงกับบริษัทจัดการในการ
ส่งคําส่ังซื้อและนําส่งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)  
บริษัทขึ้นทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
วันทําการ  หมายถึง  วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  
วันทําการซ้ือขาย  หมายถึง  วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
คําเสนอซ้ือ  หมายถึง  คําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ  

แก้ไขราคาย้อนหลัง  หมายถึง  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลัง  ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุน  

บริษัทย่อย  หมายถึง  บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น  

สถาบันการเงิน  หมายถึง  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สํานักงาน/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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โครงการ        หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว  
วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมายถึง  วันทําการรับซื้อคืนตามข้อ 16  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  หมายถึง  บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที่ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด  
ใบแสดงสิทธ ิ หมายถึง   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างอิง   หมายถึง   หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบ

แสดงสิทธิ 
บริษัทจดทะเบียน/กิจการ   หมายถึง   บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อ

ส้ิน วันทําการที่คํานวณได้ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวันทําการขายหน่วยลงทุน 

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทนุทีค่ํานวณเป็นราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืน 
                                                                              หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี 
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โครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว 
 
ชื่อบริษัทจัดการ   :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 9 
 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300 
 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

ช่ือโครงการจัดการ   : กองทุนเปดิ ทิสโก้ หุ้นระยะยาว 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ)  : TISCO Long Term Equity Fund 

ช่ือย่อ     : TISCOLTF 

ประเภทโครงการ    : โครงการเปิด 

การระดมทุน   :  ผู้ลงทุนในประเทศ 

อายุโครงการ    : ไม่ก าหนด โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในป ี
                                                                   พ.ศ.2559 และถือหน่วยลงทุนตามเกณฑ์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ       
        ประโยชน์ทางภาษ ี

ลักษณะโครงการ    : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไป 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 

2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ  : 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) 

     เงื่อนไข  :  โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มเงินทุนของโครงการในการเสนอขาย
ครั้งแรกได้อีกไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 

2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   : 10.0000 บาท 

2.3 จ านวนหน่วยลงทนุ   : 200,000,000.00 หน่วย 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน   : ระบุช่ือผู้ถือ 
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2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท 

2.6 มูลค่าขัน้ต่ าของการส่ังซื้อครัง้แรก  : 5,000.00 บาท 

2.7 มูลค่าขัน้ต่ าของการส่ังซื้อครัง้ถัดไป : 1,000.00 บาท 

2.8 มูลค่าขัน้ต่ าของการส่ังขายคนื  : ไม่ก าหนด 

     จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด 

2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า : ไม่ก าหนด 

     จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ํา : ไม่กําหนด 
2.10   รายละเอียดเพิ่มเติม :  

         ชนิดหน่วยลงทุน A                             :  มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก    = 5,000 บาท  
                                                                      มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป = 1,000 บาท  
         ชนิดหน่วยลงทุน B                              :  มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก   = ไม่กําหนด  
                                                                       มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป = ไม่กําหนด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นสามัญของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ   (“ net  exposure ”) ในหุ้นสามัญของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย
มุ่งหวังผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้ับจากเงินปันผลหรอืกําไรส่วนเกินทนุจากการลงทนุในตราสารทุน โดยหากเห็นว่า
เป็นประโยชน์กับกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ดํารงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายความเส่ียงในการลงทุน โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ออก
โดยบริษัท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการแห่งใดแห่งหนึ่งเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว 

3.2 ประเภทกองทนุรวม : กองทุนรวมพิเศษ 

3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแห่งทนุ 

รายละเอียด : 
กองทุนเปิด ทิสโก ้หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
หุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ (“net exposure”) ในหุ้นสามัญของ
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บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม และลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
หลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินทุนโครงการ และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
อนึ่ง เพื่อให้การจัดการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูงสุด  และเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจไม่ดํารง
อัตราส่วนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายความเส่ียง
ในการลงทุน โดยอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ออกโดยบริษัท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานราชการแห่งใดแห่งหนึ่งเกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ทําให้ในบางขณะกองทุนนี้อาจจะมี
ระดับความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมในประเภทเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ได้ ด้วย
เหตุของการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม หรือสาเหตุอื่นที่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการอาจจะยังคงมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ 
และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตาม
ประกาศตามวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขของโครงการ 

3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่ประสงคจ์ะไม่ด ารงอัตราส่วนการลงทุนตามที่ประกาศก าหนด 

รายละเอียด :  
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว บริษัท
จัดการจะดําเนินการขอความเหน็ชอบจากสํานักงาน เพื่อแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนช่ือกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน คิดเป็นไม่เกนิร้อยละ 20 ของเงนิทุนโครงการ 

3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

เงื่อนไขพิเศษ : 
3.6.1  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
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3.6.1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 
(1)     หุ้น 
(2)    หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุน

รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 
(3)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(ก)  การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management) 
(ข)  บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคล่องใน

จํานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุน
หรือมีไว้ซ่ึงตราสารนั้น ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 

(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
3.6.1.2  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ 

(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 
(1.1)  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้
ค้ําประกัน 

(1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซ่ึงกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมีอันดับความน่าเช่ือถือ
ดังต่อไปนี้ 
(ก) อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่

เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัด
อันดับความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบัน
อื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
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(2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่ 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่ 

(ก) ตั๋วเงินคลัง 
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้  

ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก  
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน 

(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่
รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้อง
มีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 

(2.3)  ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซ่ึงหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึง
หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน
ลักษณะจํากัด  หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง  หรือที่
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก  หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ึงผู้ออก
หลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูล
ค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 
ด้วย   

(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร 
หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ 

(2.5)  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้   หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้  ที่ เสน อขายใน
ต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึง
หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ 

(2.6)   หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือ
ของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน  
ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับ
ผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข 



 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว 11 

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นตราสารที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อม

จะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและ
วิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade)  
เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตรา
สารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หาก
ตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ซ้ือตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 

 
3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ 

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซ่ึงต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้อง
เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ซ้ือตราสารดังกล่าวเพื่อ เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนภายใต้การจัดการ 
ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกัน
ต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 

3.6.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 

3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 

3.6.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3) 
 

3.6.1.7 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(1) หุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะตามที่กําหนดไว้ตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 โดยอนุโลม 
(2) ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) ตราสารดังกล่าวจัดทําขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) 

(2.3) หรือ (2.4) 
(ข) ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามประกาศ สน. 
24/2552 ข้อ 12(1) หรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศตามประกาศ สน. 24/2552 ข้อ12(2) ดัชนีกลุ่ม
หลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อ
การชําระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือของผู้ออกตราสารดังกล่าว และดัชนีเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ในกรณี
ของดัชนีต้องมีลักษณะตามที่กําหนดในประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 37 ด้วย 

(ค) ในกรณีที่เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการที่จะชําระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตรา
สาร (callable) บริษัทจัดการได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนก่อนทําการลงทุน 

ทั้งนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และต้องไม่ทําให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการลงทุน 
ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวจะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าว
ต้องเป็นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่นอกเหนือจากกรณีในข้อ 3.6.1.7 นี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นรายกรณี โดยตราสารดังกล่าวต้องมีการจ่ายผลตอบแทนโดย
อ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรที่กําหนดไว้ในประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 36 

 
3.6.1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.7 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

 
3.6.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ ซ่ึงต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาด

หลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE 
(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน

และไม่ทําให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน 
(3) บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตได้ 
(4) มีข้อมูลด้านราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเช่ือถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการ

อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย 
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(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 
3.6.2.1 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

(1) หุ้นที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น โดยเงื่อนไขหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(2.1)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ

ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of  
Exchange (WFE) 

(2.2)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง 

(2.3)  ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail 
fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน 

(2.4)  ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 

3.6.2.2 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่ 

(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน 

(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน 
(2) ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ 
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(2.1)  ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(2.2)  ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่
ลงทุน ซ่ึงนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3) ตราสารแห่งหนี้อื่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีเ่ป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 
หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่สํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไข
ในท้ายขอ้ 3.6.2.1 

 
3.6.2.3 เงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงิน  โดยสถาบันการเงินดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

ซ่ึงทรัพย์สินต่างประเทศ ทั้งนี้ การมีไว้ซ่ึงเงินฝากดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกหรือ
ป้องกันปัญหาในการดําเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชําระค่าใช้จ่าย เป็น
ต้น 

 
3.6.2.4 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ตามหลักเกณฑท์ี่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 
 
3.6.2.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.6.2.1 – 3.6.2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

เงื่อนไขพิเศษ : 
3.7.1  อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะ
ลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัด

อัตราส่วน 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามคําส่ังล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 
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3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือ  
ผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุน  
ได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ัง
ล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเช่ือถือในอับดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 

ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อ
คํานวณเฉพาะ    ผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ 
(2) ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
(4) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.1.7 
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ 
(5) และข้อ 3.7.1.5 (1) ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของ
ธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินที่ธนาคาร
ต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุน
ได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

 
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้

สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้  โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบยีนเปน็ผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุน

ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
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(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) 

(4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade) 

(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 

(6) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.1.7 ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 

ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่
ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 (2.6) 
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7 .1.5 (1) ที่
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้
ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย 

 
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 

และ ข้อ 3.7.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึงทรัพย์สินดังกล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้ รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน  

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 
3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก

หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินของกลุ่มกิจการ
นั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
(2) อัตราที่คํานวณได้จากน้ําหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับ

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือเป็น
องค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 

 
3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุน
นั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก 
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ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินอัตราที่คํานวณได้จากน้ําหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวช้ีวัดรวมกับ
ร้อยละ  10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่
กําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี  
มิให้นําความในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง 

 
3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา

ใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ในรอบปีบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลา 6 เดือนกอ่นวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
ในกรณีที่ เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน
อัตราส่วนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดย
เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น  
ทั้งนี้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้น
จนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว 
เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏบิัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว  ทั้งนี้ บริษัท
จัดการต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจส่ังให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 

 
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความ

ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
ขอผ่อนผันต่อสํานักงานเพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.8 ได้
สําหรับรอบปีบัญชีนั้น 

 
3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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3.7.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละ
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนว่ยลงทุนของทกุกองทุนรวมที่บรษิทั
จัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวม
ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

 
3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเปน็ทรพัย์สินของ

กองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังล่วงหน้าซ่ึง
ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) กองทุนรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ซ่ึงกําหนดช่วง
ห่างของวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งก่อนและครั้งใหม่ยาวกว่าอายุของตราสารดังกล่าว หรือกองทุน
รวมปิด 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่กําหนดวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption fund) 
กองทุนรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กําหนดวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งก่อนและ
ครั้งใหม่ห่างกันน้อยกว่า 15 วัน หากการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝงที่มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ของกองทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วนที่กําหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมกันทั้งส้ิน
ไม่เกินอัตราส่วนข้างต้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตราสารนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด 

 
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไม่เกิน

ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ
คํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าธุรกรรม
ดังกล่าว 
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทํา
ธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้อม
สาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่
บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้ 
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3.7.1.14 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์

อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กําหนดใน
โครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมใน
อัตราส่วนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 
และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้
บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 
(ก)  นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชําระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตรา

สารดังกล่าว 
(ข)  นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า

กองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาด
ของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 
(ก)  นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตรา

สารดังกล่าว 
(ข)  นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้
มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซ่ึงคูณกับค่าเดลต้าของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
การให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลคา่ทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที่กําหนดไว้
ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซ่ึง
หลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คํานวณตามคู่สัญญาที่กําหนดตาม
ข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 

 
3.7.1.15 ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้

กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชําระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ให้บริษัทจัดการ
คํานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือผู้ที่ต้องชําระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้
คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าของตราสารดังกล่าวเป็นมูล
ค่าที่ใช้ในการคํานวณ 
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ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงกับดัชนี
ดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนสําหรับองค์ประกอบดังกล่าวที่กําหนดไว้ในประกาศ สน. 
24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงองค์ประกอบนั้นโดยตรง เว้นแต่ในกรณีที่
องค์ประกอบดังกล่าวเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 
(ก) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ตามประกาศ สน. 

24/2552 ข้อ 37(2) (ข) 
(ข) ดัชนีที่ไม่เข้าลักษณะเป็นดัชนีที่มีการกระจายน้ําหนักอย่างเพียงพอตามประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 37/1 
(ค) ดัชนีที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับที่สามารถลงทุน

ได้ (high yield bond index)  
 

3.7.1.16 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงมีข้อกําหนดที่อาจมีผลใหก้องทนุได้รับชําระหนี้
เป็นทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 
3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) แล้วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สิน
นั้นแล้ว เว้นแต่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.15 ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.7.1.15 แทน 

 
3.7.1.17 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.18 ด้วย 
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ

อัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว  หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่า 1 รายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัท
จัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้ 

 
3.7.1.18 การคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.7. 1.17 จะทําได้ต่อเมื่อ

บุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 

 
3.7.1.19 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right 

issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจซ้ือหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมด
สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนนั้น 

 
3.7.1.20 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดม้าเปน็

ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสาร 
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แห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กําหนดภายใน  30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุ
ดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน 
(1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการ

ดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
(2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

 
3.7.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่

กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท
จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วน
ที่กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้   

 
3.7.1.22 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อย
ละ 25 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที่ สน.
28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ดังนี้คือ 
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้ 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น

และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน  และ 
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา

หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซ้ือ  บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม 
หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  ทั้งนี้ 
การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

 
3.7.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่

กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 
3.7.1.13 ข้อ 3.7.1.19 ข้อ 3.7.1.20 ข้อ 3.7.1.21 และข้อ 3.7.1.22 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจาก
การลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
ให้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามวรรค
หนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่
กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้ 

 
3.7.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29 เรื่อง “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามข้อ 30 เรื่อง “การดําเนินการเมื่อเลิก
โครงการ” 

 
3.7.2  อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการ
ดําเนินการเมื่อมีเหตุที่ทําให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหัวข้ออัตราส่วนการลงทุนใน
ประเทศโดยอนุโลม  
 
3.7.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัด

อัตราส่วน 
(1) เงินฝากระยะส้ัน ในต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.3 
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามคําส่ังล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.1 (2) ที่มีอันดับ

ความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมี
มูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย 
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้
ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ัง
ล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 
3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อคํานวณ
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เฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย 
(1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.1 
(2) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.2 
(3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.2.5 ที่ มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
 
3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเปน็ทรพัย์สินของ

กองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังล่วงหน้า 
ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) กองทุนรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ซ่ึงกําหนด
ช่วงห่างของวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนครั้งก่อนและครั้งใหม่ยาวกว่าอายุของตราสารดังกล่าว หรือ
กองทุนรวมปิด 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่กําหนดวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption fund) 
กองทุนรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กําหนดวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งก่อนและ
ครั้งใหม่ห่างกันน้อยกว่า 15 วัน หากการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ื อขายล่วงหน้า
แฝงที่มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ของกองทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วนที่กําหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมกันทั้งส้ิน
ไม่เกินอัตราส่วนข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตราสารนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด 

 
3.7.2.5 ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้

กองทุนมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชําระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า 
ให้บริษัทจัดการคาํนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือผู้ที่ต้องชําระหนี้ตามข้อผกูพันของ
สินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้น
โดยตรง ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าของตราสารดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคํานวณ 

 
3.7.2.6 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงมีข้อกําหนดที่อาจมีผลใหก้องทนุได้รับชําระหนี้

เป็นทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 
3.7.2.2 และข้อ 3.7.2.3 แล้วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ลงทนุไดล้งทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว เว้นแต่เข้า
ลักษณะตามข้อ 3.7.2.5 ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.7.2.10 แทน 

 
3.7.2.7 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2.2 และข้อ 3.7.2.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.2.8 ด้วย 
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะ

คํานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว  หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
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(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน  
บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดราย
หนึ่งก็ได้ 

 
3.7.2.8 การคํานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.7.2.5 จะทําได้ต่อเมื่อบุคคล

ดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง  หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 

 
3.7.2.9 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้ มีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวโดยดังต่อไปนี้  ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กําหนดภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อน
ผันจากสํานักงาน 
(1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการ

ดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
(2) ตราสารแห่งหนี้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 

3.7.2.10 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน  
ที่กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท
จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วน
ที่กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.11 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน  
ที่กําหนดในข้างต้น  หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.2.4  ข้อ 3.7.2.9 
และข้อ 3.7.2.10 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  บริษัท
จัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่
กําหนด พร้อมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้ 
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3.7.2.12 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29 เรื่อง “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามข้อ 30 เรื่อง “การดําเนินการเมื่อเลิก
โครงการ” 

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี 

5. การรับช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี้ได้  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่ง
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้ 

5.1  กรณีที่บริษทัจัดการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์    ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้  

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้  บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  และจะจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ  เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลง ทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้  บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้  
และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจา่ยจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ย
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้น
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว  ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับ
ชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงนิ บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามความในข้อ 5.1.3 
โดยอนุโลม 

5.2  กรณีที่บริษทัจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์ 
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5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้  มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้ 

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้   บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว  บริษัทจัดการ
อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว   

 
5.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ บริษัทจัดการ

จะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับชําระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมา
รวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละ
ครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า  เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้  ทั้งนี้ หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชําระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน   บริษัทจัดการ
อาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
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6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

6.1 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ช่ือ   : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2544-3935-7 

6.2  เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอก

กล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาที่สอดคล้องกับประกาศคําส่ังระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับห น้าที่ดังกล่าว 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยบริษัท
จัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม  หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  ทั้งนี้
การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  

6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้
ถูกต้องภายใน15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง  หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จส้ิน  
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งบริษัทจัดการจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
แทนโดยพลัน  
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ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทาํได้ต่อเมื่อไดร้บั
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมส้ินสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําส่ังของบริษัท
จัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง  

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)  
สํานักชิดลม อาคาร 2 ช้ัน 3  
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2256-2316-21 โทรสาร 0-2256-2401-4 
หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือที่ศูนย์รับฝากต่างประเทศ  
ทั้งนี้ หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที่ศูนย์รับฝาก
ต่างประเทศ (International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที่เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซ่ึงเมื่อ
กองทุนมีคําส่ังให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื่น  (Counter Party) ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะส่งคําส่ังต่อไปยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื่อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน
ของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื่อศูนย์รับฝากต่างประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะ
รายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป 

7. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

ช่ือ : นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  
  เลขที่ 267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
ช่ือ : นายพจน์ อัศวสันติชัย 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  
  เลขที่ 267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
ช่ือ : นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
  เลขที่ 267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
   โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 
ที่อยู่ : อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ช้ัน 9 

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย : 

- ไม่ม ี- 

10. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

ช่ือ  : ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
ช่ือ  :      บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 
ที่อยู่ :      เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
                      โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655 
  และสํานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ทั่วประเทศ 
ช่ือ  : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :     เลขที่ 90 อาคารสาธรธานี 3 ช้ัน 19 บี ถนนสาทรเหนือ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 
                     โทรศัพท์ 0-2724-4000 
ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :     เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ช้ัน 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
                     โทรศัพท์ 0-2658-8888 
ช่ือ  :     บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
ที่อยู่ :     เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                     โทรศัพท์ 0-2635-10-2635-1718 
ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี  จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :     เลขที่ 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักเพลินจิต ช้ัน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
                     โทรศัพท์ 0-2659-7000 
ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :      เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1  ช้ัน 6,8-11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
                      โทรศัพท์ 0-2275-0888 
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ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด 
ที่อยู่ :     130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ช้ัน G ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  
                     โทรศัพท์ 0-2949-1000 
ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู่ :     เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ช้ัน 9,14 และ15  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   
                     โทรศัพท์ 0-2657-7170 
ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จํากัด 
ที่อยู่ :     เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
  10120   
             โทรศัพท์ 0-2680-1234 
ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด 
ที่อยู่ :     เลขที่ 139  อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ช้ัน 1  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                      โทรศัพท์ 0-2660-6666 
ช่ือ  :      บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :      เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
                      โทรศัพท์ 0-2638-5000 
ช่ือ  :      บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จํากัด 
ที่อยู่ :      เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
        10120 
         โทรศัพท์ 0-2285-5115 
ช่ือ  :      บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)   
ที่อยู่ :      เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 14,18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
  10330 
  โทรศัพท์ 0-2217-8888 
ช่ือ  :      บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จํากัด 
ที่อยู่ :      เลขที่ 48/22 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 12 A ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
                      โทรศัพท์ 0-2697-3873 
ช่ือ  :      บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู่ :      เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ช้ัน 18,39 ออลซีซ่ันเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
        กรุงเทพมหานคร 10330 
        โทรศัพท์ 0-2648-1111 
ช่ือ   :     บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :     เลขที่130-132 ช้ัน 3 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330                      
  โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ8120 
ช่ือ   :     ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :     เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ช้ัน 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330                    
  โทรศัพท์ 0-2680-3333 
ช่ือ   :     บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 
ที่อยู่ :     เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ช้ัน 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500                    
  โทรศัพท์ 0-2673-5000 ต่อ 5201-5203 
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ช่ือ   :     บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู่ :     เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ช้ัน 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน  
  กรุงเทพมหานคร 10330                    
  โทรศัพท์ 0-2627-3100 
ช่ือ   :     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :     เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500                    
  โทรศัพท์ 0-2231-3777 
ช่ือ   :     บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :     เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 18ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
   โทรศัพท์ 0-2658-9233 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
ในภายหลังโดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทํา
หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

11. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : 

ช่ือ  : ไม่ม ี
ที่อยู่ : ไม่ม ี

12. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน : 

ช่ือ : ไม่ม ี
ที่อยู่ : ไม่ม ี
หมายเหตุ  : ไม่ม ี

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

ผู้สนใจสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือช้ีชวน  

13.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและค าส่ังซื้อหน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจที่จะส่ังซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว” สามารถขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
และคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

13.2 วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซ้ือแต่ละรายจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10 บาท โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบคําขอเปดิบญัชีกองทุนรวมและคําส่ังซื้อหน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและ
คําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐาน  เช่น สําเนาบัตรประชาชน (สําหรับบุคคล
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ธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอํานาจ (สําหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

13.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ  

ผู้ส่ังซ้ือสามารถชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคื นภายในระยะเวลา
เสนอขายโดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือ คําส่ังหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับ
สํานักงานที่รับการส่ังซื้อภายในวันที่ส่ังซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่ส่ังซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะ
ส่ังจ่ายในนาม บัญชจีองซ้ือซ่ึงระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนได้รับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซ้ือแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
จะออกสําเนาใบคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการจองซ้ือหน่วยลงทุน และการจองซ้ือ
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค  ดราฟต์ หรือคําส่ังหักบัญชี
ธนาคารและได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั้น  
บริษัทจัดการจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน  15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลา
เสนอขายผู้สั่งซ้ือที่ได้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและชําระเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้  
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะต้องนําเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้ส่ังซ้ือเข้าบัญชีเงินฝาก  
ซ่ึงบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่จะได้แจ้งไว้ในหนังสือช้ีชวนภายในระยะเวลาเสนอขาย  

13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือหลังจากที่ได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน  
บริษัทจัดการอาจให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 300,000,000 บาท การ
จัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “ส่ังซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกันและ
มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ส่ั งซ้ือ โดยจํานวนที่จัดสรรจะเป็น
ทวีคูณของร้อยหน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
ก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

13.5 การคืนเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทนุ  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่
ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด  ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
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ลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
14.1 การขายหน่วย่ลงทุน 

14.1.1 การขายหน่วย่ลงทนุชนิดหน่วยลงทนุ A 

ก. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนและคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนและสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุก
วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวัน
ทําการซ้ือขายซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทนุวันนัน้เปน็เกณฑ์
ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะเริ่มเปิดรับคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายใน  15 วัน
หลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก 

2) ผู้สั่งซ้ือจะต้องสั่งซ้ือไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรกและไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท สําหรับการ
ส่ังซ้ือครั้งต่อๆ ไป  โดยไม่จํากัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน  โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําขอเปิดบัญชี
กองทุน (สําหรับการส่ังซ้ือครั้งแรก) และคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจนและนําคาํขอเปดิบญัชีกองทุน (ถ้าม)ี และคําส่ังซื้อพร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

3) ผู้สั่งซ้ือสามารถชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตร
เครดิต หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนี้ การชําระเงินด้วยเช็คหรือ
ดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่รับคําส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่
ส่ังซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามบัญชีจองซ้ือซ่ึงระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
โดยบริษัทจัดการจะไม่รับค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต  หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) 
หรือหักบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) แต่ไม่สามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) 
หรือหักบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี)  หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทนุจากบรษิัทบัตรเครดิตหรือ
ธนาคารที่ผู้ส่ังซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่  ภายในวันทําการถัดจากวันที่ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วย
ประการใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 

4)   ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียก
เก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งที่ส่ังซ้ือ  
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บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทาํการซ้ือขายถัดไปในราคาขายหนว่ยลงทนุที่
คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้สั่งซ้ือ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซ้ือนั้น และจะส่ง
เช็ค หรือ ดราฟต์ นั้นคืนให้กับผู้ส่ังซ้ือทางไปรษณีย์ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืน
จากธนาคารผู้เรียกเก็บ 

5)    หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของ
แต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้ซ้ือแล้วบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบสําเนาคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่    ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน  หรือในกรณีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในช่องอื่นๆ ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการซ้ือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน 

6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 

8) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชําระราคาซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือบัตรเครดิต 
(ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  บริษัทจัดการอาจ
ดําเนินการให้มีการหักกลบกันได ้ทั้งนี้             ขอสงวนสิทธิขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

9) ผู้สั่งซ้ือที่ได้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ 

10) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 
 
ข.  การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามบัญชีจองซ้ือซ่ึงระบุไว้ในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ช้ัน 9 
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซ่ึงบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้เป็นวันทําการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของ
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บริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 14.1.1 การขายหน่วย่ลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน A ก) 5) ถึง 10) 

 
ค. การขายหน่วยลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) 
หรือบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี)  เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตาม
ช่วงเวลา โดยยื่นคําขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
1)    เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี  

บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) อย่างสม่ําเสมอ  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะถูกหักเงินในจํานวนที่ผู้ส่ังซ้ือระบุไว้ในการทํารายการในแต่ละครั้ง  และจํานวนเงินที่ถูกหัก
ดังกล่าวจะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

2)    คําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทํารายการส่ังซ้ือ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธี
ขายหน่วยลงทุนของบริษทัจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทนุ ข้อ 14.1.1 การ
ขายหน่วย่ลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก) 5) ถึง 10)  

3)     การชําระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีที่
บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้ส่ังซ้ือใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือ
บัตรเดบิต (ถ้ามี)  หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี)  ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว  

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชําระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  หรือบัตร
อื่นใด เพื่อชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ง. การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่ม
ให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการ
ดังกล่าว และจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สํานักงานบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับ
วิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 4.1.1 
การขายหน่วย่ลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก) 5) ถึง 10)  

 
จ. การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไข
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และข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนข้อ 14.1.1 การขายหน่วย่ลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก) 5) ถึง 10) 
 

ฉ. การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  ประกอบด้วย  
1.  บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุน โดยให้ถือว่าคําส่ังซ้ือทาง
โทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้
บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนดและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน  รวมถึงชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการ
ดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 14.1.1 
การขายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก) 5) ถึง 10)  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด   โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจ ะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
2. บริการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  โดยให้ถือว่าคําส่ังซื้อทางโทรศัพท์
นั้นใช้แทนใบคําส่ังซ้ือหน่วยลงทุน    ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  
รวมถึงชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการ  ขอใช้บริการดังกล่าว และ/
หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ  14.1.1 การขายหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก) 5) ถึง 10)  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ  โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
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การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ใน
อนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไร
ก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดของวันทําการซ้ือขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซ้ือขายนั้น การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กําหนด หรือในวันหยุดทําการซ้ือขายให้ถือเป็นการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป  ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันถัดจากวันทําการ
ซ้ือขายซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

 
14.1.2 การขายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B  

ก. ผู้ลงทุนที่ลงทุนกับบริษัทจัดการซ่ึงมอบอํานาจให้บริษัทนายจ้างทําหน้าที่ส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน และนําส่งเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน โดยบริษัทนายจ้างนั้นได้ทําข้อตกลงกับบริษัทจัดการ ในการซ้ือหน่วยลงทุน
ตามความประสงค์ของผู้ลงทุน โดยนายจ้างจะทําการหักเงินเพื่อชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนแทนผู้ลงทุน 
1) ผู้สนใจลงทุนต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทนายจ้างเท่านั้น โดยนายจ้างจะทําการหักเงินเพื่อ
ชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนแทนผู้สนใจลงทุน ในวันทําการซ้ือขายที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกับบริษัทจัดการ โดย
สามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทํา
การซ้ือหน่วยลงทุน สําหรับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับภายหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการจะ
ทํารายการให้ในวันทําการถัดไป  
2) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน (สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และ
คําส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด  
3) บริษัทนายจ้างทําหน้าที่นําส่งค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ส่ัง ซ้ือหน่วยลงทุนมายังบริษัท
จัดการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  
4) บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะทํารายการให้เฉพาะบริษัทนายจ้าง ที่ได้นําส่งเงินเข้ากองทุนและข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทจัดการกําหนด  
5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15  
7) บริษัทนายจ้าง ที่ได้นําส่งเงินเข้ากองทุนและข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้  
8) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 
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14.2 ข้อจ ากัดในการส่ังซื้อหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าเพื่อเปน็การรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด อาจมีผลทําให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 

14.3 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สําหรับดอกเบี้ย
และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเขา้เป็น
ทรัพย์สินของกองทุน 

15. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 

15.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.2  เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับ   “คําขอเปิดบัญชีกองทุน”   และ   “คําส่ังซ้ือหน่วยลงทุน”   
ของกองทุนรวมที่ กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนแล้ว และผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วน
แล้วพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 13.2 บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
อนึ่ง เนื่องจากโครงการจัดการกองทุนเปิด  ทิสโก้ หุ้นระยะยาว เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ใช้ระบบ 
ไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) แต่หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดมีความจําเป็นประสงค์ให้บริษัทจัดการออกเอกสาร
หลักฐานอื่นใดเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของตน อาทิ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scrip) หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) เป็นต้น เมื่อบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร บริษัทจัดการจะออกเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ให้กับ   ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น โดยจะดําเนินการตามขั้นตอนในการออกเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ต่อไป 
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  รวมทั้งให้
ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ  
TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ช่ือนามสกุลผู้
ถือหน่วยลงทุน  ช่ือกองทุนรวม และประเภทกองทุน  วันที่ซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สิน ต่อหน่วย  จํานวนหน่วย
ลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นต้น 
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อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระ ยะเวลาการส่ง
มอบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  ได้แก่ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scrip) 
หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้เพื่อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอ
สินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อกรณีพิเศษอื่นใดโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการออกให้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอให้ออกใบสําคัญหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนซ่ึงขอรับ
ได้จากนายทะเบียนหรือบริษัทจัดการ  

ข. ยื่นใบคําขอให้ออกใบสําคัญหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการ
ออกเอกสารดังกล่าวดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสําคัญหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหนึ่งเล่ม   

ค. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบสําคัญหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตาม
จํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับการร้อง
ขอ 

ง. ใบสําคัญหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการก .ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซ่ึงจะระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยในใบสําคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญหรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้
เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทําได้จึงจะถือว่าใบสําคัญหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ 
1) บริษัทจัดการ 
2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
3) ไปรษณีย ์
4) ระบบอินเตอร์เน็ต 

16.2  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ : 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทนุ A 

ก. การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
1)  ยกเว้นกรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ระหว่าง

เวลา 8.30 – 15.00 น. ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขาย ซ่ึงจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคารับ
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ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยกองทุนจะเริ่มทําการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 2-16 กรกฎาคม พ.ศ.2548 

2)  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน (สําหรับบุคคลธรรมดา) จะต้องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคําส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  โดยระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 
จะไม่จํากัดมูลค่าสูงสุดและต่ําสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน 

3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของ
แต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่ง
มอบสําเนาคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในช่องอื่นๆ ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตาม
วิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน 

4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

5)  ยกเว้น กรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้มีคําส่ังขายคืนไว้และจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน  5 วันทํา
การนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยการนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุนรวมหรือจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 

6)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

7)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคําส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

8)  การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 
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ข.  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกที่จะส่งคําส่ังขายหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์โดยต้องเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ  (EMS) เท่านั้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่
ข้างล่างนี้ 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 9 เลขที่ 48/16-17 
ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซ่ึงเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่รับ
จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันที่ได้รับคําส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ สําหรับคําส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับหลังเวลา 15.00 น. ของวันที่ได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะถือเป็นรายการขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในข้อ 16 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน 
A ก. 3) ถึง 8) 
 

ค.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่ม
ให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการ
ดังกล่าว และจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สํานักงานบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในข้อ  16 - การรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) 

 
ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16.2 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) 
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จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  ประกอบด้วย  
1.   บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนําการลงทุน โดยให้ถือว่าคําส่ังขายคืนทาง
โทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประ สงค์ในการขอใช้
บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการส่ังขายคืน
หน่วยลงทุน    โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ 
สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่
กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 16 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ  โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ใน
อนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้         ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
2. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  โดยให้ถือว่าคําส่ังขายคืนทางโทรศัพท์นั้น
ใช้แทนใบคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน    ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทํารายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตาม
เงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนข้อ 16 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ  โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ใน
อนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้  
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บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไร
ก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดของวันทําการซ้ือขายให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใน
วันทําการซ้ือขายนั้น การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กําหนด หรือในวันหยุดทําการซ้ือขายให้ถือเป็นการ
ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป  ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันถัดจากวัน
ทําการซ้ือขายซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B  
ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการ / ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านั้น  

1) ยกเว้นกรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ระหว่างเวลา 
8.30 - 15.00 น. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขาย ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้เมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนต่อบริษัทจัดการ 
พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคําส่ังขายคืนหน่วยลงทนุใหค้รบถ้วน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืนหรือ
จํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จํากัดมูลค่าสูงสุดและต่ําสุด
ในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน  
3) หลังจากบริษัทจัดการได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาคําส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
5) ยกเว้น กรณีตามข้อ 18, 19 และ 20 บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้มีคําส่ังขายคืนไว้และจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิ ทธิใน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15  
6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
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7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการ ซ้ือขายหน่วย
ลงทุนใดที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้การยกเลิกคําส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
8) การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อหน่วยลงทุนจํานวนนั้น  
 

ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตาม
รายละเอียดที่กําหนดในข้อ ข้อ 16.2 - การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B ก. 3) ถึง 8) ทั้งนี้ ก่อนที่
บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์  
 

ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับ
เงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดใน ข้อ 
16.2 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหนว่ยลงทุน B ก. 3) ถึง 8) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดใหบ้ริการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขและ ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริ ษัท
จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 16.2 - การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชนิด
หน่วยลงทุน B ก. 3) ถึง 8) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สํานักงานบริษัทจัดการ และลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

16.3  ระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 

ทุกวันทําการ  

16.4  ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหนา้ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุน 
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17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
17.1  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ทุก
วันทําการซ้ือขาย ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่
ระบุไว้ในข้อ 23.1.3) ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราวและ /หรือถาวรในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ 
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จส้ินสมบูรณ์
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ 

17.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้  โดยระบุจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

กรณีการกําหนดราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ถ้าบริษัทจัดการได้รับคําส่ังการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายในเวลา 8.30-15.00 น. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือบริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  เป็นราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน สําหรับ
คําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับภายหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ  
ส้ินวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต
ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็น
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 กรณีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่บริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเป็นราคาขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามที่
ระบุในคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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17.1.2  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทิสโก้ ระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)   หรือผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้  โดยระบุจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 การกําหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีที่กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนต้นทาง ถ้าบริษัทจัดการ
ได้รับคําส่ังการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 8.30-15.00 น. บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทํา
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  เป็นราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน สําหรับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับภายหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจัดการจะ
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
หรือระบบอินเตอร์เนต็   (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางโทรศัพท ์(ถ้ามี)  หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) 
ได้รับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีที่กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่
บริษัทจัดการได้รับชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเป็นราคาขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามที่
ระบุในคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

17.1.3  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปดิใดๆ ภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ ตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัจดัการก าหนด 
เข้ากองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษทัจดัการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้  โดยระบุจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุน ที่ต้องการ
สับเปลี่ยน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นครั้งแรก จะต้องมี
มูลค่าในการสับเปลี่ยนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน  หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
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ทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

ในกรณีที่กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวัน
ทําการซ้ือขาย ที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า  บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วันที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวัน
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า จะไม่เกิน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทําการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนต้นทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทําในวันทําการถัดจากวันที่ทํารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 

อนึ่ง  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น  ต้องเป็นมูล
ค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

17.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษทัจัดการ / ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา / ผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ต (ถ้ามี) / ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) / ผ่านบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่บรษิัทจัดการ
ก าหนด ทุกวันท าการซ้ือขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยบริษทัจัดการจะเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตาม
อัตราที่ระบุไว้ในข้อ 23.1.3) ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุ
ชนิดหน่วยลงทุน B  
ทั้งนี้ ก่อนทีบ่รษิัทจัดการจะเปดิให้บริการรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) / ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้า
มี) / ผ่านบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่ส านักงานบริษทั
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนนั้นได้เสรจ็ส้ินสมบูรณ์แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นบรษิทัจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้  

17.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ  
สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจัดการ โดยระบจุ านวนเงินหรือจ านวน
หน่วยลงทนุที่ต้องการสับเปลี่ยน  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทุนหรอืจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฎอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทาง บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้       ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนดิหน่วยลงทุน B เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึ่งเปน็ผู้ลงทุนในชนิด
หน่วยลงทนุ ที่มีเงื่อนไขการน าส่งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุผ่านบริษทันายจ้าง และบริษทันายจ้างเข้าท าข้อตกลงกับบริษทัจัดการ
เท่านั้น โดยเปน็ไปตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัจดัการก าหนด  

17.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวภายใต้การจัดการของบรษิัทจดัการอื่นสามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทีบ่ริษทั
จัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการ
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สับเปลี่ยน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงนิทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั้น  

17.2.3 การก าหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ  
ถ้าบริษัทจัดการได้รบัค าส่ังการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 8.30-15.00 น. บริษทัจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุ ณ ส้ิน
วันท าการซ้ือขายที่บรษิัทจัดการ ได้รับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เป็นราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน ส าหรับค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจดัการได้รับภายหลังเวลา 15.00 น. บริษทัจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท าการถัดจากวันท า
การซ้ือขายที่บริษทัจดัการ ได้รับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะท าในวันท าการถัดจากวันที่ท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทนุจ านวนนั้น  
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายและราคารับซื้อคนืในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างตน้ ต้องเปน็มูลค่าที่ได้รับ
การรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

17.3 กรณีมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมือ่มีการเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากสาเหตุตามข้อ 29 ในหนังสือช้ีชวนของกองทุน
ว่าด้วยเรื่อง การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจาก
กองทุน หรืออนุญาตให้ทางบริษทัจัดการท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวกองอื่นของบริษทั
จัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษทัจดัการอื่น  โดยบรษิัทจัดการมีข้อก าหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทาง
โดยจะเลือกกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีเอกสารส าหรับผูถ้ือหน่วยลงทุนท าการแจ้ง
ความจ านงในเรื่องดังกล่าวไว้ในใบค าส่ังซื้อกองทุนรวม  

18. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(2) มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน   บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง     และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ  0.5 
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา   โดยราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง   
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การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ

ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  

(2) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น   ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จส้ินก่อน  แล้วจึงชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยน
หน่วย     ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดังต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ 
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย  จ่าย โอน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิด
ได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน    ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่
เกิน1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ 
คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล  และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) 
หรือ (2) เกินหนึ่งวันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับ
คําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําได้ด้วย 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง   ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน 

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ  หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับ 
คําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

21. การช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

ในกรณีที่กองทุนเปิดไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  บริษัทจัดการอาจชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ 
ที่ปรึกษา (ถ้าม)ี : 

22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1)  การบริหารกองทุนรวม  

ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ
สํานัก   งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ต่อประชาชนครั้งแรก  
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ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ  ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด  

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซ้ือขาย จําหน่าย ส่ังโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  

ง) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวันทํา
การถัดจากวันทําการรับซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั้น แล้วแต่กรณี 

ฉ) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
ช) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จําเป็น  

เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม  “ข้อ 28. วิธีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม  
ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไ ว้ใน “ข้อ 23. 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ตามอัตราที่กําหนดไว้ใน “ข้อ 23. 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม  
ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  

ง) แต่งตั้งผู้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน  

จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
(4) การดําเนินการอื่นๆ  

ก)  ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
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ข)  จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  
ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ       

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าว

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น 

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิด
ของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา
หกเดือนดังกล่าวหรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 

ฉ) จัดทําหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น 

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น  

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญ
หายหรือถูกทําลาย 

ฌ) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่ง
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั้น 

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ 
ฎ) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมมีมูลค่าเกินอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อ 13, 
14 และข้อ 16 

22.2  สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในโครงการ  
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซ่ึงได้ระบุไว้ใน   “ข้อ 22.1  สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ”  

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด  
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(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและใน
หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม  

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามคําส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว  ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์
ดังกล่าว  

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 24. 

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขา้บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิก
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับ

ดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวม
พึงจะได้รับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัท
จัดการ 

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ  
9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับ

เงินปันผล ดอกเบี้ยและอื่น ๆ  
9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้  
9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน

รวมที่รับฝากไว้  
9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันและคํานวณ

ดอกเบี้ยค้างรับ  
9.5 รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพ

ของหลักทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้าม)ี  
9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซ้ือหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์  
9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม  

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้
ใน “ข้อ 22.1 สิทธ ิหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว  
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(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั้งนี้จะต้องไม่เข้ามามี
อํานาจต่อการตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  
(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้

ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(16) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ประจําปีตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณี
ที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า 
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(18) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์   ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

22.4 สิทธิของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื  
(1)ได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับการท าหน้าทีเ่ปน็ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
หน้าที่และความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื  
(1)แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม ค าขอเปดิบัญชีกองทุนรวมตลอดถึงค าส่ังซื้อหน่วยลงทนุและค าส่ังขายคนืหน่วย
ลงทุน                                                                                                                                                           (2)ตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยและครบถว้นของเอกสารที่ใช้ในการส่ังซื้อขายหน่วยลงทนุ  
(3)รับช าระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือและช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขที่
ระบุในโครงการ  

(4) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ  
(5) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  
(6) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กลต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ าหน่าย : 

-ไม่ม ี- 
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22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : 

-ไม่ม ี- 

22.7 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอ่ืนๆ : 

-ไม่ม ี- 

22.8 สิทธิ หน้าที่ ความรับผดิชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทนุ (เฉพาะ country fund) : 

-ไม่ม ี- 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

23.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee):  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A 
บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่คํานวณเป็นค่าธรรมเนียมการขายหน่วย โดยจะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B  
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียด
ให้ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป 
 

23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A 
บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนที่คํานวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B  
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่คํานวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียด
ให้ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป 
 

23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A 
บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุดก่อนวันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B  
1.การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในจํานวน 4 ครั้งแรกของแต่ละรอบปีปฏิทิน สําหรับ
การสับเปลี่ยนที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทําการล่าสุดก่อนวันทํา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น 
คําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ  
2.การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการอื่น  
บริษัทจัดการจะคดิค่าธรรมเนยีมในสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทําการ
ล่าสุดก่อนวันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 

23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 
-ไม่ม-ี 
 

23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสําคัญหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหนึ่งเล่ม  
 

23.1.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ : 
-ไม่ม-ี 
อื่นๆ ระบุ : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินรับซ้ือคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี 

23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน : 

23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดย
จะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
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- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน B  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน B ที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดย
จะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 

     23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดย
จะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน B  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน B ที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดย
จะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 

    23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดย
จะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน B  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน B ที่คํานวณได้เป็นรายวัน โดย
จะแจ้งในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 

     23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : 
-ไม่ม ี- 
 

     23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 
-ไม่ม ี- 
 
อื่นๆ ระบุ : 

1) ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื่อให้สามารถลงทุนในตราสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจ
ไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ออกจําหน่ายในต่างประเทศ  
ตามที่จ่ายจริง  

2) ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถลงทุนในตราสารที่ออก
โดยรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่
ออกจําหน่ายในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง  
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3) ค่าสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ดหรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ตามที่จ่ายจริง  

4) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง  
5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด  ๆ ของกองทุนรวม

ตามที่จ่ายจริง  
6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่จ่ายจริง  
7) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือช้ีชวนและค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทางหนังสือพิมพ์  
8) ค่าใช้จ่ายในการมีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ

บัญชีอื่น ๆ กับธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง 

9) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ใบคําขอเปิดบัญชี คําส่ังซ้ือ คําส่ัง
ขาย คําขอโอนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือช่ือ ใบแจ้งยอดการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุน (Statement) ใบสําคัญหน่วยลงทุนสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค่าแบบฟอร์มเช็ค
บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บัญชีกองทุนรวมและบัญชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

10) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลรายงานประจําปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กองทุนรวมหรือตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด  

11) ค่าจัดทําและค่าพิมพ์ หนังสือโต้ตอบผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่
สํานักงาน คณะกรรมการ  ก.ล.ต. กําหนด จดหมายข่าว สารสัมพันธ์ ตลอดจนค่าส่งเอกสารต่าง ๆ 
ดังกลา่วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

12)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดส่งเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรงและค่าใช้จ่ายในการโต้ตอบผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่า
แสตมป์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

13) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม  เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวหรือประกาศที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆที่กฎหมายหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกําหนด 
ตามที่จ่ายจริง  

14) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ  เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  

15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์และค่าส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์กองทุนรวมตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญา
ต่างๆอันเนื่องเกี่ยวกับกองทุนรวมในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 
500,000 บาท  
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16) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีและผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน
รวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

17) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อ
ได้รับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ฯลฯ เป็นต้น  

19) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน 

หมายเหตุ : 
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น และจะเป็นภาระของกองทุนรวม  
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์และค่าส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์กองทุนรวมตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆอันเนื่อง
เกี่ยวกับกองทุนรวมภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจะเป็นภาระของบริษัทจัดการ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
รายปี จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวันและจะชําระจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายตาม 1) ถึง 18) ยกเว้นข้อ 15) จะตัดจ่าย
จากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือตามประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด 
สําหรับค่าใช้จ่ายในข้อ 15) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี 
เนื่องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมโดยจะปันส่วนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมในการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จะเรียกเก็บตามชนิดหน่วยลงทุน 
 

23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  23.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีตามข้อ 
23.2 หากมีความจําเป็นโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ    โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)   กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยตามที่ระบไุว้ใน

โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้    ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว 
(1.1)    ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ 
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(1.2)    ติดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(2)   กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี   
บริษัทจัดการจะกระทําได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3)   กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ  สํานักงานใหญ่
และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

24.1วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ 
กองทุนมีการแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการลงทุนจะถือว่า
เป็นประโยชนข์องกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด จงึมีการ
แบ่งวิธีการค านวณหน่วยลงทุนออกเป็น เงื่อนไขต่างๆ คือ  
24.1.1 เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยแยกการค านวณ ดังนี้  
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
1.2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทนุ A  
1.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทนุ B  
 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
กองทุนมีการแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ ท าให้การปนัส่วนมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทนุ และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนดิ โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของวันท าการก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ  
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการทีเ่กี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซื้อคืน
หน่วยลงทนุ เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนดิหน่วย
ลงทุน  
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ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
โดยสมมติให้วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นวันทีผู่้ถือหน่วยลงทุนชนิด B เข้ามาลงทุนในกองทนุ รวม  
- กองทุนมีการแบ่งประเภทผู้ลงทนุออกเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน คอื  
1.ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด A คือ ผู้ลงทุนเดิม หรือผู้ลงทนุใหมท่ี่ลงทนุตามเงื่อนไขปกติ  
2.ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด B คือ ผู้ลงทุนที่บรษิัทนายจ้างท าหน้าทีน่ าส่งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้กบัผูล้งทุน โดยบริษทั
นายจ้างนั้น  
ได้ท าข้อตกลงกบับรษิัทจัดการ ในการหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุตามความประสงคข์องผู้ลงทนุเปน็ประจ าทุกเดือน  
- สมมติให้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่คิดต่างกนัแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้คือ  
1.ชนิดหน่วยลงทุน A = 1.50 % ต่อปี ของ NAV  
2.ชนิดหน่วยลงทุน B = 1.00 % ต่อปี ของ NAV 
 

รายการ กองทุนรวม ชนิดหน่วยลงทุน A 
(Class_A) 

ชนิดหน่วยลงทุน B 
(Class_B) 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557   
วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิ B  
เข้ามาลงทุน   = 9,000,000 บาท 

-คํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม (กองทุนรวม) /ชนิดหน่วยลงทุน A  
-ประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /  มูลค่าหน่วยลงทนุ / ราคาขายหนว่ยลงทุน / ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุของ ชนิดหน่วยลงทุน  A  

 - ประกาศ มูลค่าหน่วยลงทุน / ราคาขายหน่วยลงทุน / ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของ ชนิดหน่วยลงทนุ  B  
- ชนิดหน่วยลงทุน B รอ NAV ส้ินวันเพื่อใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในวันทํา
การถัดไป 

ณ ส้ินวันที่ 19 พฤษภาคม 57 สมมติให้ชนิดหน่วยลงทุน A  มี NAV ดังนี ้  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)     90,000,000.00 บาท      90,000,000.00 บาท                            -- 
จํานวนหน่วยลงทุน (unit)  ส้ินวัน                8,000,000 หน่วย          8,000,000  หน่วย -- 
มูลค่าหน่วยลงทนุ/ หน่วย                  11.2500 บาท 11.2500 บาท            11.2500 บาท 
ราคาขายหน่วยลงทุน(offer)                  11.2501 บาท                 11.2501 บาท        11.2501 บาท 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (bid) 11.2500 บาท 11.2500 บาท 11.2500 บาท 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 -คํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม / ชนิดหน่วยลงทุน  A / ชนิดหน่วย

ลงทุน B   
-ประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /  มูลค่าหน่วยลงทนุ / ราคาขายหนว่ยลงทุน / ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุของ ชนิดหน่วยลงทุน  A และ ชนิดหน่วยลงทุน B  
-จัดสรรหน่วยลงทนุให้กบัชนิดหน่วยลงทุน B   

NAV วันทําการก่อนหน้า
(19/05/57) 

           90,000,000.00 บาท      90,000,000.00 บาท  -- 

บวก  รายการจองซ้ือ                    9,000,000 บาท --       9,000,000 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการซ้ือ-ขาย 

99,000,000.00 บาท       90,000,000.00 บาท       9,000,000 บาท 
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สมมต ิกองทุนรวมมีดอกเบี้ยเงิน
ฝากบัญชีออมทรัพย์  จํานวน 
10,000 บาท  

10,000.00 บาท 9,090.91 บาท     909.09 บาท 

วิธีคํานวณการปันส่วนดอกเบี้ยเงนิฝากบัญชีออมทรัพย์  ดังนี ้
Class A  = 10,000 x 90,000,000/99,000,000  = 9,090.91  บาท 
Class B     = 10,000 x 9,000,000/99,000,000  =  909.09  บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
ค่าธรรมเนียม 

   99,010,000 บาท 90,009,090.91 บาท 9,000,909.09 บาท 

 

รายการ กองทุนรวม ชนิดหน่วยลงทุน A 
(Class_A) 

ชนิดหน่วยลงทุน B 
(Class_B) 

ค่าธรรมเนียมในแต่ละวัน ของแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน  ดังนี้  
อัตราค่าธรรมเนียมการจดัการ                            1.50 %                   1.00 % 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
VAT 
รวม  

                                 3,945.60  
                       276.19 
                    4,221.79 

                     3,699.00  
                        258.93 
                     3,957.93 

246.60 
                    17.26 

                   263.86                                                              
อัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                        0.12500 %              0.12500 % 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
VAT 
รวม 

                                    339.08      
                         23.74 
                      362.82 

                      308.25 
                           21.58 
                        329.83 

                    30.83 
                      2.16 
                    32.99                                                               

อัตราค่าธรรมเนียมผูดู้แลฯ                         0.0450 %                0.0450 % 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
VAT 
รวม 

122.07 
                         8.55 
                     130.62 

                         110.97  
                           7.77 
                      118.74 

                    11.10 
                      0.78 
                    11.88 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)           99,005,284.77  บาท    90,004,684.41  บาท 9,000,600.36 บาท 
จํานวนหน่วยลงทุน (unit)  ส้ินวัน 8,799,992.8889  หน่วย    8,000,000.0000 หน่วย 799,992.8889 หน่วย 
จํานวนหน่วยลงทุนชนดิหน่วย
ลงทุน  B  คํานวณจาก   

 Class B = 9,000,000.00 บาท  / มูลค่าหน่วยลงทนุ 11.2501 
จํานวนหน่วยลงทุน  Class B = 799.992.8889 หน่วย  

 

มูลค่าหน่วยลงทนุ/ หน่วย                       11.2506  บาท                11.2505  บาท          11.2508  บาท 
ราคาขายหน่วยลงทุน(offer)                       11.2507  บาท                11.2506  บาท          11.2509  บาท 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (bid)                       11.2506  บาท                                       11.2505  บาท                          11.2508  บาท 

24.1.2 เงื่อนไขทั่วไป  
บริษทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทนุเปิดแยกจากกัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
1. บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ประกาศก าหนด  
2. บริษทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคนื
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้  
(2.1)  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทนุทุกส้ินวนัท าการ  
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษทัจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ  
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดงัต่อไปนี้  
(ก) วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันท าการซ้ือขายล่าสุด  
(ข) วันท าการซ้ือขายล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป  
(ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท า
การซ้ือขายแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน  
(ง) วันปดิสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป  
ความใน (ก) มิใหน้ ามาใช้บังคับกบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันท า
การถัดไป  
มูลค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันท าการที่
ค านวณนั้น  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ระกาศข้างต้น   ต้องได้รบัการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรับ บรษิัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 วัน
ท าการถัดไปได้  
การประกาศข้างตน้ บรษิัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปดิประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ทําการทุกแห่งของบรษิัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คืนทีใ่ช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวน
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิด บรษิัทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม หลัก
สากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับ 
มูลค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อ
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ใช้ในการค านวณราคารับซื้อคนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะน าผลประโยชนน์ั้นรวมเข้าเป็น ทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 

24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์  หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดการจะจัดทําและจัดส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้  ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(3) สาเหตุที่ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
มูลค่าหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
นับตั้งแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง  และดําเนินการดังต่อไปนี้
เฉพาะวันที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิด
เป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจาก

วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์  ทั้งนี้ 
รายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(ค) สาเหตุที่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
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(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม  (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม  (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่
จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้ 

(ก) กรณีราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซ่ึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลดบริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน แตป่รากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้

ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่จะลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลประโยชน์รับรอง
ว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคา
ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การจ่ายเงินกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 
2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดได้ 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วย
ลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

26. ก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 
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27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมา
ขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไว้ในหัวข้อ “ การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน “ โดย
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทําการรับซ้ือคืน  ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึง
คํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คําส่ังหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที่กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 

27.2 สิทธิในการรับเงนิปันผล : 

-ไม่ม ี- 

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

-ไม่ม ี- 

27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทนุหรอืแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อ 28 

27.5 สิทธิในการได้รับเงินคนืเมื่อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม 

27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 

สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษ ี
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษขีองผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ถ้าม)ี ดังต่อไปนี ้ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากคู่มอืภาษี 
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(ก) กฎกระทรวง ฉบับที ่246/2547 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 
2547 

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่133) เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อ
การยกเว้นภาษีเงินได้สําหรบัเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วย
ลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที ่3 กันยายน พ.ศ.2547 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

28.1 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชนท์างภาษีแก่ผู้ลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว บริษัทจดัการ
จะด าเนินขอความเหน็ชอบจากส านักงาน เพื่อขอแก้ไขโครงการเปน็กองทุนรวมทั่วไปที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนและเปลี่ยนชื่อกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

28.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิด
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม
จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

28.3 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถดัจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจง้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวันที่ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผ ลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนอาจดําเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้ 

28.4 หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา 
และหรือประเภทของโครงการกองทุนรวม บรษิัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเหน็ชอบจากทั้งส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหนว่ยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

 
28.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

แล้ว โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(1)    บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
(2)   การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ  ทั้งนี้ 
ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
(3)   ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเงินทุนโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน: 

29.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทนุหรือมผีู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังนี้ 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด ๆ 
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน  ลดลงเหลือน้อยกว่า  

50 ล้านบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม 
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 

29.2 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บรษิัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏบิัตติามหน้าทีข่องตน หรือเมื่อสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการ
อนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจดัการ
กองทุน  

29.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของโครงการ บรษิัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอ 
มติและการนับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษทัจดัการ บริษัทจัดการกองทนุอาจดาํเนินการขอรบัความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได ้

30. การด าเนินการเมื่อเลิกโครงการ : 

30.1 บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้พื่อเลิกกองทุนรวม 

30.1.1กรณีเลิกกองทุนตาม 29.1 
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(ก) ยุติการรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 (1) หรือ 29.1 (2) 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็น

หนังสือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามวันทําการนับแต่วันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 
29.1 (1) หรือ 29.1 (2) 

(ค) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายในห้าวันทําการนับแต่วันทําการที่ปรากฏ
เหตุตาม 29.1 (1) หรือ 29.1 (2) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทําการ
นับแต่วันทําการที่ปรากฏตาม 29.1 (1) หรือ 29.1 (2) และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่า
เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 
เมื่อได้ดําเนินการตาม ก) ถึง ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม ค) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุน
รวม 
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลง
เหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตาม ก) ถึง ง) และวรรคสองโดยอนุโลม 

30.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทนุรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทนุเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องด าเนนิการเพื่อ
เลิกกองทุนรวมตามข้อ 29.1 บริษทัจัดการจะไม่ต้องด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) การจัดทําและจัดส่งหนังสือช้ีชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 22.1 (4) ฉ) หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งหนังสือช้ีชวน 

(2) การจัดทําและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 22.1 (4) ง) และ จ) หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดส่งรายงาน 

(3) การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 24.1 นับตั้งแต่วันที่
ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 24.1 วรรคส่ี นับตั้งแต่วันทํา
การถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ : 

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
รวม รวมทั้งทําการอย่างอื่นตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จส้ิน และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระ
บัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่  เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จ
เรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และผู้ชําระบัญชีจะโอน
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ทรัพย์สินคงค้างใดๆที่ เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

32. ข้อก าหนดอื่นๆ : 

32.1  การบันทึกบัญชีเงนิลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงนิลงทุนเมื่อมีการขายคนืหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการบริษัทจัดการจะบนัทกึบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์
และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุนหมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
แต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนั้น 

32.2 หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการจะจดัทําหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่
สมาคมประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื่อมีรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป  ในการนําค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนําหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ที่ออกโดยบริษัทจัดการไปยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 แล้วแต่กรณีบริษัทจัดการ
จะไม่จัดทําหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนสําหรับยอดการซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

32.3  หนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน 
เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นโดยรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกําหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืน
หน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว อื่น ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับ
คําส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อให้
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

32.4 การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน 
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
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(3) จํานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอัน
เนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สํานักงานอาจผ่อน
ผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี ้ในกรณีที่คูสั่ญญาเป็นกองทุนส่วนบคุคลหรือกองทนุรวม กองทุน
ส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง 

(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่ง
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือ (credit line) ไว้ล่วงหน้า โดยการกู้ยืมเงินแต่ละ
ครั้งจะมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน 
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น  จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่
กําหนดโดยศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญา
มาตรฐานตามที่สํานักงานยอมรับ และมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตาม
หลักเกณฑ ์และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด  

32.5  เอกสารที่สามารถตรวจสอบได/้สัญญาส าคัญ 

สําเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้สามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทําการปกติ  ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ ช้ัน 9 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
ก. โครงการจัดการกองทุนรวม  
ข. ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  
ค. สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

32.6   การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน  ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน  15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ   บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว  
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
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32.7 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในรายงานรอบ
ระยะเวลาหกเดือนด้วย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับ
ผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ 
 

  32.8   ข้อจํากัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน  
เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย 
โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน 
ที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลา
ที่จองซ้ือ หรือส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และ
มิได้เปิดบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด  หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกําหนดขึ้นในอนาคต
นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่
เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ  
 

32.9  การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
นั้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 
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32.10  ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดในการถือหน่วยลงทุน 
 

32.11  ข้อจํากัดในการถือหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้  
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(ข) กองทุนประกันสังคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้  
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น  
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเป็นและสมควร  
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซ่ึงได้แก่กรณีดังต่อไปนี้  
(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกําหนด 1 ปีนับแต่วันที่เริ่มซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง  
(ข) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร  
(ค) กรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย  
ได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สํานักงานจะพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ  
“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง 
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 

32.12 หลักเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนบรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดําเนินการตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทนุทั้งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ร วมใน
จํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว โดยจํานวนเสียงที่ใช้เป็นมติ และวิธีการนับมติ โดยอย่างน้อยต้องมี
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติ
นั้นเสียไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และใน
กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเปน็ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู่  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การ ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย  
(ก) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด เช่น การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น ให้ได้รับมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(ข) ในกรณีที่ข้อกําหนดอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ต้องมีการขอมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากการขอมติในเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ขอมติเฉพาะจากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น  
(ค) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ ง เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
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32.13 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติ
อเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI 
นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทํา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบ 
ที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ( Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึง 
เงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ 
FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้
กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
   
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและ
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กองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงาน
ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อ  
ที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูล
ที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ ข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนิน การที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลา  
ที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี   
(1) ไม่รับคําส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
  
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ  
โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้อง
ร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

- ไม่ม ี– 
 
 
 
 


