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ค าจ ากดัความ  / ค านิยาม  : 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควต้ีิ 
กองทุนรวม/กองทุน  หมายถึง   กองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควต้ีิ 
บริษทัจดัการ  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  
ผูดู้แลผลประโยชน ์ หมายถึง  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
วนัทาํการ  หมายถึง  วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจดัการ  
วนัทาํการซ้ือขาย  หมายถึง  วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกาํหนดไวใ้นรายละเอียด

โครงการ 
วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน     หมายถึง  วนัทาํการรับซ้ือคืนตามขอ้ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการ

กองทุนรวม 
บริษทัข้ึนทะเบียน  หมายถึง  บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยก์รุงเทพ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ  หมายถึง ตลาดรองท่ีจดัตั้งข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็น

แหล่งเงินทุนระยะยาวใหแ้ก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
คาํเสนอซ้ือ  หมายถึง  คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
ในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง
โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึง
ปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
ท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง
แทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บริษทัจดทะเบียน/กิจการ   หมายถึง   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตให้
ทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มกิจการ หมายถึง   บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชี
กาํหนดเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม 

สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงิน  

สมาคม                                   หมายถึง  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบียน
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการ
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
สาํนกังาน/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  หมายถึง  บุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(depositary receipt) 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง   หมายถึง   หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนและ 

ใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณได ้
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวนัทาํการขาย

หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวนัทาํการ 

รับซ้ือคืน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
มูลคา่หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด หมายถึง  มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซ่ึงเป็น 
(Market Capitalization)  ค่าท่ีคาํนวณจากการนาํราคาปิดของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
หรือ Market Cap  คูณกบัจาํนวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนปัจจุบนั 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควต้ีิ 
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 
 
1.3. ช่ือยอ่ :   TISCOMS 
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 
 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
 
1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  ไม่กาํหนด 

1.7. อายโุครงการ :     ปี     เดือน   วนั 

 
1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : - 

1.9  เง่ือนไข (อายโุครงการ) :      

- ไม่มี - 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอ   
    ขาย :  

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

2.2. เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) : 
1)  ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุน
ของโครงการ 

  2)  บริษทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือได ้

มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 
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(2)   การขายหน่วยลงทุนเพ่ิมจะตอ้งไม่ทาํให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมมีมูลค่าเกินกวา่
เงินทุนโครงการ ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการ
คาํนวณ 

(3)   ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งกาํหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัท่ี
เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้การเพ่ิมเงินทุนโครงการให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของบริษทั
จดัการ 

 
2.3. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

 
2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย 

 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

 
2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก :  5,000.00 บาท 
 
2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป :  5,000.00 บาท 
 
2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 
 
2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า :  ไม่กาํหนด 
 
2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : 100 หน่วย 
 
2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลดหรือยกเวน้มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก มูลค่าขั้นตํ่าของ
การสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่าไดใ้นอนาคต โดยถือวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
และจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว 
ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัจดัการ   
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3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลง 
ทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ทีจ่ะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ : 
กองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี มีวตัถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุน
ทัว่ไปท่ีตอ้งการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัท่ีมีขนาดกลางและ 
ขนาดเลก็โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรั้บจากเงินปันผลหรือกาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุน
ในตราสารแห่งทุนดงักล่าว 

  
3.2.  ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง 
 
3.3.  ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
 
3.4.  นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งทุน 
 
3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) : 
 
3.6.  การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ไม่ลงทุน 

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

กองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund) 
 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี และ/หรือมีความมัน่คง และ/หรือมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเนน้ลงทุนในหุ้นของบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน สําหรับส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนใน 
ตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 
 

ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) และตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (structured note) รวมถึงตราสารแห่งหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผูอ้อกตราสาร (unrated securities) และตราสารแห่งทุนของบริษทัท่ีไม่ได ้
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(unlisted securities) เวน้แต่เป็นหุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
สั่งรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงผูอ้อกหุ้นดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง
การดาํเนินการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 
ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผูอ้อกตราสารตํ่ากวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้
(non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ี 
ผูอ้อกตราสารในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น และ/หรือ
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งทุนของบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เฉพาะกรณีท่ี 
ตราสารแห่งทุนนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์ณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก สาํหรับกองทุนน้ีให้หมายถึง บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท ณ วนัทาํการก่อนหนา้วนัท่ีกองทุนลงทุน หากต่อมา
มูลค่าตลาดของบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีกองทุนกาํหนดไว ้บริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะมีไวซ่ึ้งหุ้นของบริษทัดงักล่าวต่อไปได ้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน นอกจากน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์มูลค่าตลาด 
ท่ีบริษทัจดัการกาํหนดไวไ้ด ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตข้ึน 
บริษทัจดัการอาจปรับหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาดเพ่ิมข้ึน หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษทัจดัการ
อาจปรับหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาดลดลง เป็นตน้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ โดยถือวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้   
 
ทั้งน้ี อาจมีบางขณะท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้อนั
เน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีเหตุจาํเป็น เช่น มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ
การเมืองอยา่งมีนยัสาํคญั หรือเกิดวกิฤตทางเศรษฐกิจท่ีมีนยัสาํคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ราคาตลาดลดลงอยา่งรุนแรงในรอบปีบญัชี ภาวะภยั
พิบัติจากภยัธรรมชาติ ภาวะการเกิดจราจล ภาวะสงคราม เป็นตน้ บริษทัจัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการตามประกาศตามวิธีการท่ี
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  โดยไม่ถือวา่เป็นการผิดเง่ือนไขของโครงการ 
 

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

    บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 
3.12.1.1   ตราสารแห่งทุนในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือ 

มีผูอ้อกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 

(1)   หุน้ 

(2)    หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น 
กองทุนรวมผสม เป็นตน้ 

(3)  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  การลงทุนในตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (efficient portfolio management) 

(ข)  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการใหมี้การกนัหรือแยกทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมี
คุณภาพซ่ึงมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตาม 
ตราสารดังกล่าว (fully covered) ไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ตราสารนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด 

(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์
อา้งอิงเป็นหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมเป็นหลกัทรัพยต์าม (1) (2) 
(3) หรือ (4) ทั้ งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 

 
 3.12.1.2 ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายใน

ประเทศ หรือมีผูอ้อกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ดงัต่อไปน้ี 

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

กฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่ง
จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
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 (1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจประเภท
การให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ 
ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

  (1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี 
(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบั

แรก ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารตอ้ง
เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะ
สั้น (short-term rating) ดว้ย หรือ 

(ข)  อนัดับความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ 
ผูค้ ํ้ าประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ทั้งน้ี 
โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืน 
ท่ีสาํนกังานกาํหนดเพ่ิมเติม 

 
(2)   ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่ 

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

ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือ 
ผูค้ ํ้าประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกบั 
ตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้ าประกนั ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าวตอ้งมีลกัษณะ 
ตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.12.1.2 ดว้ย 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ซ่ึงหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน หรือ
หุ้นกู้ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนัธ์ ท่ีสํานักงานอนุญาต 
ใหเ้สนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจาํกดั หรือท่ีออกภายใตข้อ้ผูกพนั
ท่ีกาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้ งข้ึนเป็นผูอ้อก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ไดเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผูถื้อหุ้นโดยไดรั้บชาํระราคา
เต็มมูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้อ้งมีลกัษณะ
ตามเง่ือนไขทา้ย ขอ้ 3.12.1.2 ดว้ย 
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(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์
อา้งอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หุ้นกู ้ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ 
ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ไทย ทั้งน้ี หุน้กูด้งักล่าวไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก 
ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 

(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ี 
ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านั้น 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ้าประกนัของบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.12.1.2 ตอ้งเป็นการ
รับรองตลอดไป รับอาวลั   ทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบ
ลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัเงินและดอกเบ้ียเต็มจาํนวนแบบไม่มี
เง่ือนไข 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้ามขอ้ (2.3) 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นตราสารท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดง

ตนต่อบุคคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคา
ดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจาํนวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยูเ่สมอ โดยไดส่้งสาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสารนั้น และ 

(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 

ตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสาร 
อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ (investment grade) เวน้แต่ผูอ้อก 
ตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศตราสารนั้น
ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
(investment grade) เท่านั้น 
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(ข) ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้งมี
อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(investment grade) 

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการ
เสนอขายคร้ังแรก หากตราสารดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารหรือของผู ้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(investment grade) ตราสารนั้นตอ้งมีบริษทัจดัการไม่ตํ่ากว่า 3 ราย 
เ ป็นผู ้ซ้ือตราสารดังกล่าวเ พ่ือเ ป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต ้
การจดัการ 

 
3.12.1.3  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ไดแ้ก่ หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
      ดงักล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้นตอ้งมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
      ดงัต่อไปน้ี 

                                  (ก)  เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือ 
  (ข)  เป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีบริษทัจดัการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็นผูซ้ื้อตราสารดงักล่าว 

  เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ  
 ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกนั การคํ้าประกนัดงักล่าวตอ้งเป็น

การคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข  
 หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1)  เป็นตราสารท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
       2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดงตนต่อ

บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid 
price แบบ firm quote) ตามจาํนวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด
อยูเ่สมอ โดยไดส่้งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสาร
นั้น   

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู ้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึน 
       ตามกฎหมายไทย 

 
 3.12.1.4  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

 
3.12.1.5 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.12.1.1 (3) 
 
3.12.1.6 ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ 3.12.1.1 ถึงขอ้ 3.12.1.5 โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน  
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3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
 - ไม่มี - 

 
3.13    อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 

3.13.1  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนในประเทศ : 
บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย์ หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ี
แกไ้ขดว้ย 

3.13.1.1 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน
รวมโดยไม่จาํกดัอตัราส่วน 
(1)   ตราสารภาครัฐไทย 
(2)   ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น  

2 อนัดบัแรก หรือ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2)  
เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต ่
เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งล่วงหนา้ซ่ึงระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption) 

 
3.13.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจาก 

ขอ้ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็น
คู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
การคาํนวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สิน 
ทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สัญญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมใน
อตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี                                                                                               12 

3.13.1.3  บริษทัจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับ 
ท่ีสามารถลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์
หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะ
ธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 
(2) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมี
ไวด้งัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนดงักล่าว 
(1) ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.1.4 (1) (2) หรือ (4)  
(2) ทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.13.1.5 (1) 
ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
ดาํเนินงานของกองทุน มิให้นบัมูลค่าของเงินฝากดงักล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรค
หน่ึง 

 
3.13.1.4 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย  

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั   ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน
ได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุน 
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู ้ออกหรือคู่สัญญา ทั้ งน้ี  

ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการให้เหตุ 
แห่งการเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุ้นดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการกระจาย
การถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับหุ้น
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

(4) ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบั
ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหน้ีตาม (3) มิใหห้มายความรวมถึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งทุนตามขอ้ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหน้ี
ตามขอ้ 3.12.1.2 (2.6) 
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การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นตาม  
ขอ้ 3.13.1.5 (1) ท่ีบุคคลรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุน ไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 

 
3.13.1.5   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกาํหนดไวใ้น 

ขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 และ ขอ้ 3.13.1.4 เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
ตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
(1)   การลงทุนหรือมีไวซึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกัน หรือคู่สัญญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ิน 
เม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือ
คู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(2)   การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่า
รวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
3.13.1.6   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได้ โดยมี
มูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่
อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1)   ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
(2)   อตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark) ของ

กองทุนนั้นรวมกบัร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งน้ี ตวัช้ีวดั
ดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือเป็นองคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง
และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

 
3.13.1.7  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา 

เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณ
ตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น 
โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน
ผลรวมของนํ้ าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุน ทั้ งน้ี แทนอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3  
ขอ้ 3.13.1.4 และ ขอ้ 3.13.1.5 แลว้แต่กรณีก็ได ้
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3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงิน
ฝาก  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคลดังต่อไปน้ี เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เป็นจาํนวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวม  
ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง 
(2) ธนาคารพาณิชย ์
(3) บริษทัเงินทุน 
(4) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
(7) ธนาคารต่างประเทศ 
การคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัมูลค่าของทรัพยสิ์นต่อไปน้ี  
รวมในอตัราส่วนดงักล่าว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
        (2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิ 
             ใหก้องทุนรวม 
 
อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกาํหนด
อายโุครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายโุครงการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
 
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุน 
ในหรือมีไวเ้กินอตัราส่วนท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวใหมี้มูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีนั้น ทั้งน้ี ให้คาํนวณอตัราส่วนการ
ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนั้นจนถึงวนัท่ี
ทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
 
เ ม่ือบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามวรรคส่ี แล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานให้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวม
โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเพ่ือให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้ง
ดาํเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจง้ให้สาํนกังานทราบภายใน  5 วนั 
นับแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานจากบริษทัดว้ยหากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรค
สามได ้สาํนกังานอาจสัง่ใหบ้ริษทัเลิกกองทุนรวมนั้น 
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3.13.1.9  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้ง
ในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อสาํนกังานเพ่ือไม่ตอ้งนาํการลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความ
ผนัผวนดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ขอ้ 3.13.1.8 ไดส้าํหรับรอบปี
บญัชีนั้น 

 
3.13.1.10 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วย

ลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี การลงทุน
ดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
(1)   ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของ 

แต่ละกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษทัจัดการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ดาํเนินการ 

(2)   ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของ 
ทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู ้รับผิดชอบ
ดาํเนินการ 

 
3.13.1.11 บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยข์องกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรม

รวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณ
มูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม  
รวมผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว 
ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึงหากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนดงักล่าวโดยมิไดเ้กิดจากการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติมบริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้ง
ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไปก็ได ้
ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการ
ลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้ งจัดทาํสําเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจัดการเพ่ือให้
สาํนกังานสามารถตรวจสอบได ้
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3.13.1.12 ให้บริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบแสดงสิทธิในการ 
ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ให้นับ

มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับ
หลกัทรัพยอ์า้งอิงดังกล่าวท่ีกาํหนดในโครงการน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุน 
ไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นโดยตรง  ทั้ งน้ี บริษทัจดัการอาจไม่นับ
มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพยอ์า้งอิงไทยรวมใน
อตัราส่วนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาท่ีกาํหนดตามข้อ 3.13.1.2  
ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 ก็ได ้
มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีนํามาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มี
มูลค่าเท่ากบัมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
ท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้

(2) ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
ท่ีโอนสิทธิได ้ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก)  นับมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหน้าท่ีตอ้งชาํระตามตราสารนั้น รวมใน

อตัราส่วนท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าว 
(ข) นบัมูลค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยถือ

เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับนั้นโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหุ้นท่ี
รองรับให้ใชมู้ลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ให้บริษทัจัดการคาํนวณอตัราส่วนการ 
                                     ลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) นับมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีตอ้งชาํระตามตราสารนั้นรวมใน
อตัราส่วนท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าว 

(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อา้งอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
โดยถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อา้งอิงนั้ นโดยตรง ทั้ งน้ี 
มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวให้ใชมู้ลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์
อา้งอิงนั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์ บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนการ
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งการใหย้มืหลกัทรัพย ์โดยให้นบัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีให้ยืมรวมใน
อตัราส่วนสาํหรับหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 
และขอ้ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนยงัคงมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยน์ั้นอยู ่ทั้งน้ี 
บริษทัจัดการอาจไม่นับรวมในอตัราส่วนท่ีคาํนวณตามคู่สัญญาท่ีกาํหนดตามขอ้ 
3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 ก็ได ้
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3.13.1.13 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1)  

ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.13.1.14 ดว้ย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดังกล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนั บริษทั

จดัการจะคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว  หรือคาํนวณ
อตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได ้

(2) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกว่า 1 รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ า
ประกนั บริษทัจดัการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ 
ผูค้ ํ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

 
3.13.1.14 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.13.1.13 

จะทาํได้ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้ งจาํนวน สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือ 
คํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข  

 
3.13.1.15 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัใดตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีกองทุน

ถืออยู ่(right issue) หากการใชสิ้ทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของ
บริษทัดงักล่าวมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้น้ี บริษทัจดัการอาจซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนนั้น
โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุน้หมดสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนนั้น 

 
3.13.1.16 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน 
หรือตราสารแห่งหน้ีนั้น มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปน้ี ให้บริษทัจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศ 
ให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจาก
สาํนกังาน 

  (1)   ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่ง
แก้ไขการดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

    (2)   ตราสารแห่งหน้ีถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

3.13.1.17  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่า 
ไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระ
หน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
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ให้บริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น
ตามวรรคหน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ 
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสําเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้
บริษทัจดัการเพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้  

 
3.13.1.18 ในกรณีท่ีการรับชาํระหน้ีด้วยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัใด 

เป็นผูอ้อก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศท่ี สน.24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้
เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ีคือ 
(1) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์น 
      อ่ืนได ้
(2) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ี

มีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าว เป็นผลให้

กองทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ  บริษทั
จดัการตอ้งดาํเนินการเพื่อใหไ้ดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือ
หุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
ในการเขา้ถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงาํกิจการ  ทั้ งน้ี การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว   
ใหบ้ริษทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทุนไดม้า
จากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

 
3.13.17.19   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  มีมูลค่า

ไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เขา้
ลกัษณะตามขอ้ 3.13.1.8 ขอ้ 3.13.1.15 ขอ้ 3.13.1.16 ขอ้ 3.13.1.17 และขอ้ 3.13.1.18 และ
การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม บริษทัจดัการ
จะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้ 
ให้บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด
พร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน  
3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนา
รายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้
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3.13.1.20   ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22 เร่ือง “การเลิก
กองทุนรวม” ในส่วนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการกองทุนรวม 

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

 
3.13.2.  อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนในต่างประเทศ : 
             - ไม่มี - 

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

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

 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

ผูล้งทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกและวิธีการในการ
จองซ้ือหน่วยลงทุน ตามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  โดยผูล้งทุนท่ีสนใจ
จะจองซ้ือหน่วยลงทุนของ  “ กองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี ” สามารถขอรับหนังสือ 
ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
 
 5.2.1  บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)   วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน 
ผูจ้องซ้ือแต่ละรายจะตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากวา่ 5,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วย
ละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน (สําหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตาม



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี                                                                                               20 

วิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชดัเจน แลว้นาํใบคาํขอเปิด
บญัชีกองทุน (ถา้มี) และคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ โดยแนบ
เอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เช่น สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรับ
บุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองและหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้
อาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) เป็นตน้ พร้อมทั้งเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน
ไปท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการ
จองซ้ือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด  
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังาน
บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
(2)   การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน โดยชาํระเป็นเช็ค  ดราฟต ์ บตัรเครดิต (ถา้มี)  บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด 
(ถา้มี)  หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชี
ธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบัสาํนกังานท่ีรับการจองซ้ือ
ภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น  
 
อยา่งไรก็ตาม การชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ัง่ซ้ือใช้
บตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จดัการในการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้ งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิด
ให้บริการรับชาํระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบัตรอ่ืนใด (ถา้มี) 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
 
ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
บญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการชาํระเงิน
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังาน
บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
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การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ 
รับซ้ือคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต  
(ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม และ
ไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 
 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูล
การซ้ือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 
โดยบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม  
 
ผูจ้องซ้ือท่ีไดท้าํการจองซ้ือหน่วยลงทุนและชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิก
ถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ ยกเวน้บริษทั
จดัการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ บริษทัจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
จะตอ้งนาํเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจาก        ผูจ้องซ้ือเขา้บญัชีเงินฝากประเภท
บญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 

- ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัช่ือธนาคารและ
ประเภทบญัชีดงักล่าวในภายหลงั โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ 

 
(3)   การจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีจองซ้ือและไดช้าํระ
เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจาํนวนเงินท่ี
ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์  
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บริษทัจัดการอาจให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการได ้
ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของจาํนวนจาํนวนเงินทุนของโครงการ โดยการจดัสรรหน่วย
ลงทุนจะใชห้ลกัการ  “จองซ้ือก่อนไดก่้อน” ตามวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งจองซ้ือหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีจองซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณา
จัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจองซ้ือ โดยจํานวนท่ีจัดสรรจะเป็นทวีคูณของ 
ร้อยหน่วยตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่ 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน  บริษทัจัดการของสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจ้ง 
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
(4)   การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี 
(4.1 )   เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่

จาํหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย บริษทัจดัการจะยุติการ
จาํหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมติัให้จัดตั้ งและจัดการกองทุนรวมนั้ น
ส้ินสุดลง และบริษทัจดัการจะแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวและ
คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจาก
การจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลา
นั้นได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระ
ดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึง
วนัท่ีบริษทัจดัการชาํระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้นให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย 
เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง จะใช้
ราคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

(4.2)   ในกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1  บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงิน 
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บ
จากการจองซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อม 
สั่ง จ่ายเฉพาะในนามของผู ้จองซ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชี 
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ท่ีระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือดาํเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

 
(5)   การยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุการขายหน่วยลงทุนในระหวา่ง
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได ้
 
บริษทัจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมติัให้จดัตั้ง
กองทุนรวมส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้าํนกังานทราบ 
 
บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง และหากบริษทั
จดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจาก
ความผิดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.5 
ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถว้น 
ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ 
ในนามของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนําเงิน 
เขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีระบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชี 
 

5.2.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน : 
เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือก 
ท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียก
เก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบับริษทัจดัการภายในวนัท่ีจองซ้ือเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือ
ดราฟตด์งักล่าว จะตอ้งลงวนัท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุ
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะ
ถือเอาวนัท่ีบริษัทจัดการได้รับเช็คหรือดราฟต์ท่ีส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
กาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัท่ีจองซ้ือ  เป็นวนัทาํการซ้ือขายให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการไดเ้รียกเก็บเงิน
ตามเช็ค หรือดราฟต ์และไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับ
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทัจดัการให้ยึด
ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 
5.2.3 การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต : 

บริษทัจัดการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก
ของบริษทัจัดการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม 

 
5.2.4 การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์เพื่อเป็นการอาํนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวธีิเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบริษทั
จดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 5.2.1  ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการการขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทาง
โทรศพัท ์บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ 
และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
เป็นตน้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้กองทุนน้ีขาย
หน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะ
ปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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5.2.6  เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมช่องทางในขายหน่วย
ลงทุนหรือวิธีการในการขายหน่วยลงทุน  ช่องทางในชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือวิธีการ
ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุน
ทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนักงานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ 

 
6.    การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 
- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- อินเทอร์เน็ต 
- ไปรษณีย ์

 
6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

6.2.1  การขายหน่วยลงทุน  
ยกเวน้กรณีตามขอ้ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือขอ้ 12 
“การหยดุขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
กาํหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วย
ลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 
ก.   บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือสาขาของผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน และสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่ง
เวลาซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัในราคาขายหน่วยลงทุนของ
วนัทาํการซ้ือขายและเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  ซ่ึงจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  
 

หากบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ภายหลงัวนัหรือเวลาทาํการซ้ือขายท่ีกาํหนดไว ้ ให้ถือเป็นรายการของวนัทาํการ 
ซ้ือขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายถดัไปนั้น 
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี                                                                                               26 

 

2)    ผูส้ั่งซ้ือจะตอ้งสั่งซ้ือไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท โดยไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดในแต่ละคร้ัง  
โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ   ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) 
คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสาร
ประกอบอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม ใหค้รบถว้นชดัเจน และนาํคาํขอเปิด
บญัชีกองทุน (ถา้มี) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซ้ือ
หน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนไปยื่นต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน  

 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือไดใ้นอนาคต 
โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะปิด
ประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัดาํเนินการ
ดงักล่าว ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง 
ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 

3)  ผูส้ัง่ซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) 
หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
ท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขต 
หกับญัชีเดียวกนักบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับคาํสั่งซ้ือ
ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว จะขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัโดยบริษทั
จดัการจะไม่รับค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด   
 
อย่างไรก็ตามการชาํระเงินดว้ยบัตรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด  
(ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทั 
ท่ีผูส้ั่งซ้ือใชบ้ัตรเครดิต (ถา้มี) หรือบัตรเดบิต (ถา้มี)หรือบัตรอ่ืนใด (ถา้มี) ภายใน 
วนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลย
พินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทั
จัดการจะเปิดให้บริการรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถา้มี) หรือ 
บตัรอ่ืนใด (ถา้มี) บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังาน
บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวธีิการชาํระ
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ ้
ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซต์
ของบริษทัจดัการ 
 
การซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต ์หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) 
หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือ
คาํสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม และไดรั้บ
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้  
 

4)   ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ภายหลงักาํหนดเวลา
รับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งท่ีสั่งซ้ือ บริษทัจดัการจะถือวา่ผูส้ั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขาย หน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายถดัไป
นั้น หากเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซ้ือ บริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ั่งซ้ือนั้น และจะส่งเช็ค
หรือดราฟตน์ั้นคืนให้กบัผูส้ั่งซ้ือทางไปรษณียภ์ายในวนัรุ่งข้ึนนบัจากไดรั้บเช็คหรือ
ดราฟตน์ั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ  

 
5)    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูล

การซ้ือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั้น 

 
6)    นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน
และบริษทัจดัการกองทุนรวม 

 
7)    บริษทัจดัการจะใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเช็ค ดราฟต ์

บตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือ
วิธีการชาํระเงินอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการอาจกาํหนดเพ่ิมเติม เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผู ้รับผิดชอบ
ดาํเนินการ บริษทัจดัการอาจดาํเนินการให้มีการหักกลบกนัได ้ ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิ
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
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8)    ผูส้ั่งซ้ือท่ีไดท้าํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ 
จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ ยกเวน้บริษทั
จดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้

 
9)    การเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้จะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของวนัทาํการซ้ือขายจาํนวนนั้น 
 

ข.    การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน 
เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือก
ท่ีจะส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถ
เรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกนักับบริษทัจัดการเท่านั้น ทั้งน้ี เช็คหรือดราฟต์
ดงักล่าว จะตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วน
สรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

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

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะ
ถือเอาวนัท่ีบริษทัจดัการไดรั้บเช็คหรือดราฟต์ท่ีส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
กาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกันและเป็นวนัทําการซ้ือขายท่ี
กาํหนด เป็นวนัทาํการซ้ือขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของวนั
ทาํการซ้ือขายท่ีคาํนวณได ้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
อันเก่ียวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวม 
 

ค.    การขายหน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชว้ิธีหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ
บญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี)หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  เพ่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วงเวลา โดยยื่นคาํขอใชบ้ริการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี                                                                                               29 

1)    เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใชว้ิธีหักเงินจากบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด 
(ถา้มี) อยา่งสมํ่าเสมอ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกหักเงินในจาํนวนท่ีผูส้ั่งซ้ือระบุไวใ้นการ
ทาํรายการในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินท่ีถูกหักดงักล่าวจะถูกโอนมายงับญัชีเงินฝาก 
ท่ีบริษทัจดัการเปิดข้ึนเพ่ือรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

 
2)    คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสัง่ซ้ือ และบริษทั

จดัการไดรั้บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วย
ลงทุนได้ สําหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั
จดัการ ใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 
5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  

 
3)     การชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด 

(ถา้มี) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทั 
ท่ีผูส้ัง่ซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี)  หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนั
ทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจ
ของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว  
 
ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการการชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต  
บตัรเดบิต  หรือบตัรอ่ืนใด เพื่อชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุน
ทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงานบริษทัจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษทัจดัการ 

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอดว้ยวธีิการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร  หรือหกับญัชีบตัรเครดิต 
(ถา้มี) หรือหกับญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือหกับญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) โดยถือวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิด
ประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
ง.    การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั
จดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 
9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
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จ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 
บริษทัจัดการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ เพื่อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั
จดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน  ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการการขายหน่วยลงทุน
ผา่นช่องทางโทรศพัท ์บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังาน
บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 

ฉ.    การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการ
กาํหนด เป็นตน้  เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธี
ขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ
กองทุน ขอ้ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี 
ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหก้องทุนน้ีขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนักงานบริษทัจดัการ  และลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการขายหน่วย
ลงทุน  หรือวธีิการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทั
จดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้
ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัจดัการ 

 
6.2.2   ขอ้จาํกดัในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู ้
ถือหน่วยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณา
เห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํให้ผูส้ั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้ งหมดก็ได้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจ้งให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 
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6.2.3    การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนภายใน  1 เดือนนับตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํหรับดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการ
สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทัจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

 
7.    การรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

7.1.  ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- อินเทอร์เน็ต 
- ไปรษณีย ์

 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

 - ไม่มี - 
 
7.3.  วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
 

7.4. รายละเอียดวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 
ยกเวน้กรณีตามขอ้ 10 “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  
ขอ้ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่” หรือ ขอ้ 12 “การหยดุขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาํหนดเห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผนั
เป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 
ก.  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1)   ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ระหวา่งเวลาซ่ึงกาํหนดไว้
ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขาย
และเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการ
ซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ   

 
 หากบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งขายคืนภายหลงัจากวนั

หรือเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการจะถือเป็นคาํสั่งขายคืนในวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไปในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป 
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดใหมี้การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังแรกภายใน 30 วนัทาํการนบัตั้งแต่
วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
 

2)    ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอียดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถว้น โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือ
จาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี จะไม่จาํกัด
มูลค่าสูงสุดและตํ่าสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนั     

 
3)   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน และหาก

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในบญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุนตํ่า
กวา่ 100 หน่วย บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ตามท่ีปรากฏ อยูภ่ายในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 
4)   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือระบุจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของ
แต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่นรายการ
ท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

 
5)    บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้คาํสั่งขายคืนไว ้

และจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนั
ถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายของกองทุน โดยการนําเงิน 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
แจง้ไวใ้นใบคาํขอใชบ้ริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อ
หน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

 
6)    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูล 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั้น 
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7)    ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืน่คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนและบริษทัจดัการยงัไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบริษทัจดัการตามขอ้ 10 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม  ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ 
รับซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนได้ยื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีการยกเลิกคาํสั่งขายคืน 
จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการก่อน 

 
8)    การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 
 

ข.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสํานักงานผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะ
ส่งคาํสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียพ์ร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษทัจดัการจะกาํหนด 
และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

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

ทั้ งน้ี บริษทัจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซ่ึงเป็นเวลา 
ท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ี ไปรษณีย ์โดยบริษทัจดัการจะถือวา่คาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บภายใน
วนัและเวลาซ้ือขายหน่วยลงทุนซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั เป็นวนัทาํการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการ
ซ้ือขายนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ สาํหรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บหลงัจากวนัและเวลา
ซ่ึงกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนั
ทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถดัไป ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4.2 ก. 2) ถึง 8) ใน
ส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
 

ค.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอาํนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี 
สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4.2 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์   บริษทั
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จดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงานบริษทัจดัการ  และลงประกาศใน
เวบ็ไซต ์
 

ง.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี)  
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์  เพ่ือเป็นการอาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี 
สําหรับเง่ือนไขและข้อกําหนดอันเก่ียวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนดใน ขอ้ 7.4.2 ก.2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจัดการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงานบริษทัจัดการ  และลงประกาศ 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  

 
จ.    การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชยต์ามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด เป็นตน้ 
เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
บริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 7.4.2 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์   บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงานบริษทั
จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
วิธีการชาํระเงินค่าขายหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด  
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดย
จะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 
7.5   ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน  :    ทุกวนัทาํการ 
 
7.6   รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

- ไม่มี - 
 

7.7    การขายคืนหน่วยลงทุน  :   ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  
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7.8   รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
                - ไม่มี - 
 

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :   
        - ไม่มี - 
 

8.    การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : 
8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

-    บริษทัจดัการ 
-    ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
-    อินเทอร์เน็ต 
 

8.2   รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนไดภ้ายในกลุ่มกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้าร
บริหารของบริษทัจัดการเท่านั้น  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหน่ึง (“กองทุนตน้ทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการ โดยบริษทัจัดการจะดาํเนินการนําเงินค่าขายคืนซ่ึงได้หัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบ้ียปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถา้มี) 
ไปซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 

  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการใชสิ้ทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราว ตามท่ีบริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบโดยปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ และสาํนกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนทุกแห่ง หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนคร้ังแรกภายใน 30 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
 
8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทั
จดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือ
ช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ทุกวนัท า
การซ้ือขาย  ระหว่าง เวลา ซ่ึงก าหนดไว้ในหนังสือ ช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  
หากผูถื้อหน่วยลงทุนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังวนัและเวลาท่ีก าหนดจะถือเป็น
รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายถดัไป 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทั
จดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือ
ช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ทุกวนั 
ท าการซ้ือขาย ระหวา่งเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะใหบ้ริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์เฉพาะกองทุนรวม 
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเท่านั้น 
 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิธีการในการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน หรือวิธีการในชาํระค่าสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ โดยจะปิดประกาศท่ีสํานักงานบริษทัจดัการ และลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

   
8.2.2 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้15.3.3 
“ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุน
รวม 

 
8.2.3 ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายท่ีคาํนวณได ้เป็น
เกณฑใ์นการคาํนวณ ดงัน้ี 
(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง หากบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ไดรั้บคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาซ่ึงกาํหนด
ไว ้ บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
กาํหนดไว ้หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) 
สําหรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับภายหลงัจากวนัหรือเวลาท่ีกําหนด บริษัท
จดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป หักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการ
คาํนวณ โดยบริษทัจดัการจะทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่ 
วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
การลดหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทัจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการ 
ซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเขา้ บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถา้มี) เป็นราคาขายหน่วย
ลงทุน 
 
การเพ่ิมหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 

 
อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ขา้งตน้ตอ้งเป็นมูลค่าท่ีไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

 
8.2.4 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถา้มี) หรือผ่านบริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) ไดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือจ านวนเงินท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน 
 
(1)  ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

โดยระบุจ านวนเงินลงทุน หรือระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสับเปล่ียน หรือระบุว่า
ตอ้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้ งหมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน  ในกรณีท่ีการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ต ่ากวา่ 100 หน่วย หรือในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปล่ียน
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทัจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี ภายใตว้ิธีการท่ีบริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
(2) ในกรณีของกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้ขอ้จ ากดัจ านวน

เงินขั้นต ่าในการซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวม 

 

ผูส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งสับเปล่ียน
นั้นไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้
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9.    การช าระค่ารับซ้ือคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงนิ : 
กรณีบริษทัจัดการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทน บริษทัจดัการจะกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้โดยขั้นตอน 
ท่ีกาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และ
บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

 
10.   การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)   บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี  

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลหรือ 
(ข)  มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ 
(2)   มีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่  
1 สตางคข้ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(3)   มีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่  
1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการ
อาจเล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)   แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดงักล่าว  
พร้อมทั้ งแสดงเหตุผลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงาน 
การแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู ้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์
ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3)  ในระหวา่งการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งชาํระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 
11.   การไม่ขายไม่รับซื้อคนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

11.1.   บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน 
หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1)   ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
(2)   บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี  

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด 

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค)   มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่ง
ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน 
หรือคาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดรั้บการ
ผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)    เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับคาํสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี 
(ก)   บริษทัจดัการมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี 
1. การกระทาํท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคาํสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยบุคคล 

ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
(ข)   บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 
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บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนไวแ้ลว้ทราบโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ (1) หรือ (2) บริษทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย 
ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือประกาศการหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่
รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือการหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่ง 
ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือหรือ
คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) และ (2) เกิน 1 วนัทาํการ บริษทัจดัการจะรายงานการเปิดรับ
คาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด 
ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการ
ก่อนวนัเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีมีคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขาย 
รับซ้ือคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไป
ทราบถึงการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั ทั้งน้ี ก่อนการ
เปิดรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขาย
คืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยดุคาํนวณและหยดุประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

 
11.2.    บริษทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บ

มาแลว้ หรือหยดุรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้
คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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12.   การหยุดขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 
เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้ริษทัจดัการหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
13.  เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นวา่การสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
แจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
14.   การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไม่จ่าย 
 

14.2.   หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 
     

14.3.   กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 
โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน แต่จะนาํผลกาํไรไปลงทุนต่อเพ่ือให้เกิดรายได้
เพ่ิมข้ึน 

 
15.    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1.   ค่าธรรมเนียมรวม :  (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :   
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม15.2) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิถวัเฉล่ียของรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 
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15.2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

      รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ไม่เกินอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 
มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 
 
ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมการจดัการไดร้วมค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขายกองทุน
รวม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
ค่าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจดัสัมมนาแนะนาํกองทุนรวม 
และค่าใชจ่้ายในการเซ็นสญัญาต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวมแลว้ 
 

15.2.2.    ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.08 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 
มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 
15.2.3.    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ไม่เกินอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 
มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณ 

 
15.2.4.    ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 

 
15.2.5.    ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 

 
15.2.6.    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
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1)  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย ์ ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าอากรแสตมป์  
ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

2)    ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการมีบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีกองทุนรวม 
บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บญัชีจ่ายเงินปันผล หรือบญัชีอ่ืนๆ ท่ีเปิดไวก้ับ
ธนาคาร ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วย
ลงทุน  ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
การจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็ค เป็นตน้ 

3)    ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์ จดัแปลเอกสารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการกองทุนรวม 
รวมถึงค่าไปรษณียากร และค่าใชจ่้ายในการจัดส่งเอกสารและรายงานถึงผูถื้อหน่วย
ลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง ดงัต่อไปน้ี 
3.1) แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม เช่น ใบคาํขอเปิดบญัชี คาํสั่งซ้ือ คาํสั่ง

ขาย คาํสั่งสับเปล่ียน คาํขอโอนหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ ใบแจง้ยอดการซ้ือขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม 
Cheque Voucher สาํหรับบญัชีกองทุนรวม บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีจ่ายค่ารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบญัชีจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

3.2) หนงัสือช้ีชวน รายงานประจาํปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบักองทุนรวม หนงัสือบอกกล่าวข่าวสาร จดหมายข่าว และสารสัมพนัธ์ให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน รวมถึงรายงานท่ีบริษทัจดัการจดัทาํข้ึนหรือมีหนา้ท่ีจดัทาํข้ึนตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนประกาศกาํหนด 

4)    ค่าลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพร์ายวนั ท่ีบริษทัจดัการจดัทาํข้ึน หรือมีหนา้ท่ีจดัทาํ
ข้ึนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางหนงัสือพิมพ ์ ค่าประกาศปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

5)    ค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้าย
ในการลงประกาศหนงัสือพิมพ์ การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วย
ลงทุน เป็นตน้ ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศกาํหนด 

6)    ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ค่าธรรมเนียมในการยืนยนัยอดแก่ผูส้อบบญัชี ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
ท่ีผูส้อบบัญชีเรียกเก็บนอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามคาํสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทัจดัการลงทุน
ประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง 
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7)     ค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับ
ชาํระหน้ีใดๆ ของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามผูถื้อหน่วยเพื่อรับ
สิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน เช่น เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล เป็นตน้ 

8)    ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชี ค่าตอบแทนผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าใชจ่้ายในการวางทรัพย ์
รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการชาํระบญัชีกองทุนรวมจนถึง
การจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

9)    ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือไดรั้บคาํสั่งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามท่ีจ่ายจริง 

10)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงดชันีอ่ืน ๆ สาํหรับ
อา้งอิงในกองทุน 

11) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการกองทุนรวม ตามท่ีจ่ายจริง 
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายขา้งตน้ (ถา้มี) และภาษีดงักล่าว
จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

 
15.3.   ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน  ทั้ งน้ี 
บริษทัจดัการอาจ คิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษทัจดัการ
จะแจง้รายละเอียดใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังาน
ของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัจดัการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป 
    

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  มี 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
ไม่เกินอตัราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัโดยบริษทัจดัการ
จะแจง้รายละเอียดใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังาน
ของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัจดัการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป 

 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี 
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 13.3. ในส่วนขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
กองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา  
30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผูโ้อนจะถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัท่ียื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน หรือข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทั
จดัการ 

 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
  ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิทธิในหน่วย
ลงทุนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

   
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

ไม่มี 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
- ไม่มี - 
 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 
1)    อตัราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนขา้งตน้จะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) 
2)    อตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ือชาํระเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ท่ีอาจเรียกเก็บจาก

ผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
 

15.4.    วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : 
1.     ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ค่าใชจ่้ายในการเป็นนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะคาํนวณโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหกัดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด 
ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมด 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วนัท่ีคาํนวณในแต่ละวนั และจะชาํระจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน 

2.    ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.2.6 ในส่วนรายละเอียดของโครงจดัการกอทุนรวม จะตดัจ่ายจากกองทุนรวม
ตามท่ีจ่ายจริงทั้งจาํนวน ยกเวน้ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางหนังสือพิมพ ์ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจะทยอยตดัจ่ายเป็น
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ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น 
ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 
15.5.    การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3  
ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)   กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย

ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ให้    ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ตาม
วธีิการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงักล่าว 
(1.1)    ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และ 
(1.2)    ติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
(2)    กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี   
บริษทัจดัการจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(3)   กรณีลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
บริษทัจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ 
สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 

 
16.  วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ 

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
16.1.   วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน :  ในประเทศ 
 
16.2    เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษทัจัดการจะคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
2. บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี                                                                                               47 

(2.1)   คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ 
(2.2)   คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ให้ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ ์
ในการคาํนวณราคาดงักล่าว 

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 
(ก)   วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการ 

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
(ข)   วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณนั้น  
 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได้ 
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว ้ ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่ง 
ท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการจะจดัให้มีขอ้มูลดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ ทั้งน้ี บริษทั
จดัการอาจดาํเนินการด้วยวิธีการใดๆ  เพ่ิมเติม เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวได้ เช่น  
การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
 
ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
บริษทัจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี หรือเหตุอ่ืนใด 
ท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1)    เม่ือบริษทัจดัการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
(2)  เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม  โดยให้ได้รับยกเวน้ตั้ งแต่วนัท่ีปรากฏ 

เหตุดงักล่าว 
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3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(3.1)    คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
(3.2)    คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากลสาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัด
เศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่ง
โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ี
คาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4)    คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากลแต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดั
ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์
นั้นรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด 

 
16.3     แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการได้เปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน 
ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ รวมทั้งจัดให้มีขอ้มูลดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการและผูส้นับสนุน 
การขายหรือรับซ้ือคืนดว้ย 

 
16.4    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

1.    ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 1 สตางค ์หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะจัดทาํและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัให้มีสาํเนา
รายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการเพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
(2)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(3)   สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4)   มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพย ์
ตามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์
ไม่ถูกตอ้ง   
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ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ือง
ต่อการคาํนวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ 
บริษทัจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งนับแต่วนัท่ีบริษทัจัดการพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 

 
2.    ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป 

และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคา
หน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุน
ถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(1)   จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวนั 

ทาํการถดัจากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการ 
ส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

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

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เพื่อให้
สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)   แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
ตาม (1) 

(3)   ดาํเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถรับทราบช่ือกองทุนรวม  ท่ีมีการแกไ้ข
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 
ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานตาม (1) 

(4)   ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จและดาํเนินการให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้
ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการ
แกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(5)   จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว 
พร้อมทั้งสาํเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทาํตาม (1) 
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั้น เวน้แต่ 
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ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้
บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ง
สําเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ 
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

 
3.    ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องตํ่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  (understate)  
บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 
(ก)   กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
นอ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเอง
เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน่ั้น
และจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่
กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
มีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
คร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย ์
ไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

(ข)   กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของ
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน 
ท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate)  

บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี 
(ก)   กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบั
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข)   กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้าย
คืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
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        หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุน
เหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทั
จดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุน 
ท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
ท่ีขาดอยูแ่ลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพย ์
ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขาย
หลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมี
การจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษทั
จดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสร็จภายใน  5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก)   
บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้
 

4.    บริษทัจดัการจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสือพิมพ ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้าย 
ในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต ่
ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

 
17.  ช่ือผู้เกีย่วข้อง : 

17.1.    ช่ือบริษทัจดัการ : 
ช่ือ : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

 
17.2.    ช่ือผูดู้แลผลประโยชน ์: 

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
17.3.    ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 
17.4.    ช่ือของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : 

ช่ือ : 
สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ : 
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17.5.    ท่ีปรึกษา : 
17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน : 

ช่ือ : 
17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน : 

ช่ือ : 
 

17.6.    ผูส้อบบญัชี : 
ช่ือ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
ช่ือ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้
ช่ือ : นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 
ช่ือ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัชี) : 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

 
17.7.    การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

                     - ไม่มี - 
 
18.   รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

18.1.   วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :   
 

18.2.   วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก :   
 
18.3.   รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :  จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก :  ไม่เกิน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีสาํนกังานรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น
เป็นกองทุนรวม 
 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีเป็นการจดัทาํงบการเงินประจาํงวดการบญัชีของกองทุนรวมท่ีมีการเลิก
กองทุนภายใน 15 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจดัทาํงบการเงิน
ประจาํงวดบญัชีสุดทา้ยของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจจดัทาํงบการเงินประจาํงวดการบญัชี
ดงักล่าว ณ วนัเลิกกองทุนเพียงคร้ังเดียวได ้โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แตไ่ม่เกิน 15 เดือน 
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19.    การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ : 
19.1    การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 
19.2   ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั

จดัการจะแจง้ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดมี้มติ
แกไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน
ทุกราย และจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติให้แกไ้ขเพ่ิมเติม แลว้แต่
กรณี 

 
ทั้งน้ี หากปรากฏว่ามติของผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและ
การนบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น  
 
ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของ
บริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนอาจดาํเนินการขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดได ้

 
19.3    หากการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับ 

การเปล่ียนแปลงประเภทของโครงการกองทุนรวม หรือการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม 
บริษทัจดัการจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมก่อน 
 

19.4     บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ หรือขอ้กาํหนดอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ให้กระทาํไดเ้ฉพาะในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี 
(1)   การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลซ่ึงมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน เช่น  

การลดมูลค่าขั้นตํ่าในการขายหน่วยลงทุน การเพ่ิมช่องทางซ้ือขายหน่วยลงทุน การเพ่ิมช่องทาง
ในการชาํระเงิน  การลดเวลาส่งคาํสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ การเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนโดยไม่กระทบสถานะการลงทุนของกองทุนอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นตน้ 
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(2)   การแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3)   แกไ้ขช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดใน ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

 
20. ข้อก าหนดอืน่ ๆ : 

20.1    การเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการในการขาย
หน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม โดยถือ
วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ีบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูส้นใจทัว่ไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงวนัและเวลาทาํการล่วงหนา้ โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังาน
บริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 
20.2    บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการ

จดัการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดมี้การปรับเปล่ียน แกไ้ขเพ่ิม/
ลด ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนุญาต และ/
หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตั้งจดัการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจดัการกองทุน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบปฏิบติัเง่ือนไข
หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งน้ี โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

 
20.3     การกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

บริษทัจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได้ โดยจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
(1)  กู้ยืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่อง 

ของกองทุน 
(2)    เงินท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนตอ้งนาํมาชาํระให้แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(3)   จาํนวนเงินกูย้ืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นและสมควรเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ผูถื้อหน่วย
ลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้ง 
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สาํนกังานอาจผอ่นผนัอตัราดงักล่าวได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน 

(4)   คู่สัญญาในการกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบัน
และไม่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือ
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทั
จดัการเอง 

(5)   จดัทาํรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 
และส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสัญญากูย้ืมเงินหรือ
ทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในการกูย้ืมเงินดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการอาจทาํคาํ
ขอวงเงินสินเช่ือ (credit line) ไวล่้วงหนา้ โดยการกูย้ืมเงินแต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาตามสัญญา
กูย้มืเงินแต่ละสญัญาไม่เกิน 90 วนั 

       นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะใช้
สัญญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดยศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อ
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ จาํกดั แลว้แต่กรณี หรือใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีสาํนกังานยอมรับ และมี
อายสุญัญาไม่เกิน 90 วนั 

       ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัทาํและจดัส่งรายงานการกูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซ้ือคืนตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

 
20.4    การดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํ
ประกนัภยัความรับผิดของบริษทัจดัการบริษทัจดัการจะเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการ
กองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานหรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถ
ดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจ
ขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่ 
จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการ 
ไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
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20.5     การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นใหมี้จาํนวน 
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
ประกาศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนกาํหนด  
 

              20.6 ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วนสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
(ก) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป  
(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบั 
ตอ้งเสียภาษีเงินได ้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือ
วดั เป็นตน้  
(ญ) บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงไดแ้ก่
กรณีดงัต่อไปน้ี  
(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วน ทั้งน้ี เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
เร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดงักล่าวในตลาดรอง  
(ข) กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึง
ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ไดไ้ม่เกินสดัส่วนท่ีระบุ
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ไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ตามเหตจุาํเป็นและสมควร  
(ค) กรณีท่ีมีเหตจุาํเป็นและสมควรอ่ืนใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมได ้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ทั้งน้ี ในการผอ่นผนั
ดงักล่าว สาํนกังานจะพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว
เป็นสาํคญั  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายความถึงผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูดู้แลสภาพคล่อง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีทีเอฟ 

 
20.7     เอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได/้สญัญาสาํคญั  

สาํเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปน้ีสามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่งเวลาทาํการปกติ ณ สาํนกังานของ
บริษทัจดัการ ชั้น 9 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
(1) โครงการจดัการกองทุนรวม 
(2) ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
(3) สญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 
20.8     การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 

บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองมาจาก
การใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้ง

เก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และ 

(2)   ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกิน 
ความจาํเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั
จดัการ บริษทัจดัการตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ 
ท่ีอาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้นดว้ยอย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการไม่สามารถรับ soft commission  
เพื่อประโยชน์ของบริษทัจดัการได้ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจดัให้แก่บริษทั
จดัการหรือพนกังานของบริษทัจดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทั
จดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 
20.9    ตวัช้ีวดัของกองทุน (benchmark) 

ตวัช้ีวดัของกองทุนน้ี ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 
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20.10   ขอ้จาํกดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน  
เน่ืองจากบริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย 
โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีข้ึน
และดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซ้ือ 
การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคล
อเมริกนั (US Person) ดงันั้น ผูล้งทุน หรือผูรั้บโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตน 
ในเวลาท่ีจองซ้ือ หรือสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือในเวลาท่ีลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี)  
วา่ตนมิใช่ US Person และมิไดเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person  
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ท่ีอาจจะกาํหนดข้ึน
ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ ทั้งน้ีจะแจง้ประเทศท่ีเพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั 
 

20.11      ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบั
ดงักล่าวกาํหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษี
ให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั้น 
นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
  
กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ตอ้งเขา้
ผูกพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและ
ธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA 
กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเ พ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยืนยนัตน
ตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
  
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) 
กองทุนรวมนั้นจะไดรั้บผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ 
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(1) ตอ้งถูกหักเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงิน
จากการขายทรัพยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA 
(ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระให้กบักองทุนรวมท่ี
เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กาํหนด
ของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
กองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํ
รายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดอี้กต่อไป  
   
เพื่อมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษา
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้
ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้
บริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์อง
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษทัจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฎิบติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและ 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคล
ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทน
ในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นตน้) ท่ีมีอยู ่
ในบัญชีทั้ งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้ งในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือ
พิสูจน์ทราบความเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติ
อเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูลท่ีเคยให้ไวมี้การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบันการเงิน) ทั้ งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ดงักล่าว 
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(3) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้ง
เพ่ือให้กองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการ 
ท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการแจง้น้ีแลว้ 
และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   
(1) ไม่รับคาํสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 
(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์และขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระทาํเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษทัจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้ง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํให้กองทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ  
ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษทัจัดการจะเลือก
ดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคล
ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านั้น  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามท่ีบริษทั
จดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษทัจดัการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือ
ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งร้องขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

21.   มาตรการเยยีวยากรณบีริษัทจดัการปฏิบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการอนุมตัใิห้จดัตั้งกองทุนรวม   
       เป็นการทัว่ไป : 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติันั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ 
ผูล้งทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาท
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ระหว่างบริษทัจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นําขอ้พิพาทเขา้สู่ 
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 
22.  ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน
กบับริษทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่ดงักล่าว หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ คาํสัง่นั้น ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการ
แลว้ 

 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการ
กองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือวา่ผูกพนั
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 
การท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนั
ตามขอ้กาํหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจัดการ
กองทุนรวม  

 
โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วย
ลงทุนกบับริษทัจดัการ กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
กองทุนรวม 
 
 
 
 
 


