
 
 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 1 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการจัดการ 
กองทุนเปิด ทสิโก้ สแตรทจิิก ฟันด์ 



 
 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 2 

สารบัญ 
หัวเร่ือง           หน้า 
คาํจาํกดัความ :          5 
1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :     7 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ         7 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)        7 
1.3. ช่ือยอ่          7 
1.4. ประเภทโครงการ         7 
1.5. อายโุครงการ         7 
1.6. ลกัษณะโครงการ         7 
2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของ   
 หน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :        7 
2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ        7 
2.2. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย        7 
2.3. จาํนวนหน่วยลงทุน        7 
2.4. ประเภทหน่วยลงทุน        7 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก      8 
2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก       8 
2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป       8 
2.8. มูลคา่ขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน       8 
2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า      8 
3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภท 

และอตัราส่วนของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุน : 8 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ        8 
3.2. ประเภทกองทุนรวม        8 
3.3. นโยบายการลงทุน         8 
3.4. ลกัษณะพิเศษ         9 
3.5. การลงทุนในต่างประเทศ        9 
3.6. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุน  9 
3.7. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  13 
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล        21 
5. การรับชาํระหน้ีเพ่ือกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน      22 
6. ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน ์และสถานท่ีเก็บรักษา  
 ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม :        23 



 
 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 3 

สารบัญ 
 

หัวเร่ือง           หน้า 
6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูดู้แลผลประโยชน ์     23 
6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์       24 
6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม      25 
7. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้อบบญัชี       25 
8. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องนายทะเบียนหน่วยลงทุน     25 
9. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัจาํหน่าย      26 
10. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   26 
11. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีปรึกษาการลงทุน     28 
12. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีปรึกษากองทุน     28 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก       28 
14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก      30 
15. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน :     34 
15.1. รูปแบบของเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน      34 
15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ  34 
16. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :        35 
16.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน       35 
16.2. วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน        35 
16.3. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน        37 
16.4. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ล่วงหนา้    37 
17. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน         38 
18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน      40 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน    40 
20. การหยดุขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน       42 
21. การชาํระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน    42 
22. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนุนการขาย 

หรือรับซ้ือคืน (ถา้มี) และท่ีปรึกษา (ถา้มี) :      42 
22.1. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ     42 
22.2. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์      44 
22.3. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน    46 
22.4. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจาํหน่าย      46 
22.5. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน      46 
22.6. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ    46 



 
 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 4 

สารบัญ 
 
หัวเร่ือง           หน้า 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  47 
23.1. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน      47 
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน      48 
23.3. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย       50 
24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  

และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 51 
24.1. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  

และราคาหน่วยลงทุน        51 
24.2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง    52 
25. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม       55 
26. กาํหนดเวลาและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน      55 
27. สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน :       55 
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน        55 
27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล         55 
27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน         55 
27.4. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ    56 
27.5. สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ       56 
27.6. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ         56 
28. วธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ     56 
29. การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม        57 
30. การดาํเนินการเม่ือเลิกโครงการ        58 
31. การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ  59 
32. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ          59 
33. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ      66 



 
 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 5 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 
ค าจ ากดัความ 
กองทุนรวม/กองทุน  หมายถึง  กองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 
บริษทัจดัการ  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  
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ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
วนัทาํการ  หมายถึง  วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจดัการ  
วนัทาํการซ้ือขาย  หมายถึง  วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกาํหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการ  
คาํเสนอซ้ือ  หมายถึง  คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  
แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงั 

ตั้งแต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงปัจจุบนั  
การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุน 

ไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบั 
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนการเพ่ิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุน  

บริษทัยอ่ย  หมายถึง  บริษทัจาํกดัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึนและถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนหุน้ 
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํกดันั้น  

กิจการ  หมายถึง  บริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  
สมาคม  หมายถึง  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต.  
โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 
วนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง   วนัทาํการรับซ้ือคืนตามขอ้ 16  
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หมายถึง  บุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  
ใบแสดงสิทธิ  หมายถึง   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (depositary receipt) 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง   หมายถึง   หลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธิ 
บริษทัจดทะเบียน   หมายถึง   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ิน 
   วนัทาํการท่ีคาํนวณได ้
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ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวนัทาํการขายหน่วยลงทุน  
   บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวนัทาํการรับซ้ือคืน 

หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
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โครงการจัดการกองทุนเปิด ทสิโก้ สแตรทจิิก ฟันด์ 
 
ช่ือบริษัทจดัการ   :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
ทีอ่ยู่บริษัทจดัการ  :  อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 
 เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TISCO Strategic Fund 

1.3. ช่ือยอ่ : TSF 

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

การระดมทุน : ผูล้งทุนในประเทศ 

1.5. อายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย : 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 2,000.00 ลา้นบาท 

เง่ือนไข : โดยบริษทัจดัการอาจดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนของโครงการในการ
เสนอขายคร้ังแรกไดอี้กไม่เกิน 300,000,000.00 บาท (สามร้อย
ลา้นบาทถว้น) 

2.2. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

2.3. จาํนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.00 หน่วย 

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุช่ือผูถื้อ 
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

2.6. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก : 5,000.00 บาท 

2.7. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ซ้ือคร้ังถดัไป : 5,000.00 บาท 

2.8. มูลค่าขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด 

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : ไม่กาํหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : 100 หน่วย 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเนน้ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตรา
สารแห่งทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดย
มุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรั้บจากเงินปันผลหรือกาํไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน โดย
หากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ดํารงอัตราส่วนการลงทุนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดในเร่ืองเก่ียวกบัการกระจายความเส่ียงในการลงทุน โดยอาจจะลงทุน
ในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีออกโดยบริษทั หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการแห่งใดแห่ง
หน่ึงเกินกว่าอตัราส่วนการลงทุนตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ีโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

3.2. ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทัว่ไป 

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน 

รายละเอียด :  
กองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม และลงทุนในพนัธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
หลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารหน้ีอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ทั้งน้ี ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทน้ีลงทุนได ้นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุน
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ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า แต่จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) 
อน่ึง เพ่ือให้การจดัการลงทุนมีความยืดหยุ่นสูงสุด และเพ่ือประโยชน์ของผูล้งทุน บริษทัจดัการอาจไม่ดาํรง
อตัราส่วนการลงทุนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในเร่ืองเก่ียวกบัการกระจายความ
เส่ียงในการลงทุน โดยอาจจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีออกโดยบริษทั หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานราชการ แห่งใดแห่งหน่ึงเกินกวา่อตัราส่วนการลงทุนตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ ทาํให้ในบางขณะกองทุนน้ี
อาจจะมีระดบัความเส่ียงสูงกวา่กองทุนรวมในประเภทเดียวกนั   
อยา่งไรก็ตาม อาจมีบางขณะท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
ดว้ยเหตุของการเพ่ิมข้ึนของราคาหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น ซ่ึงมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม หรือสาเหตุอ่ืนท่ีมีนัยสําคญั บริษทัจดัการอาจจะยงัคงมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
ดงักล่าวต่อไปได ้และบริษทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดไว้
ในโครงการตามประกาศตามวธีิการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  โดยไม่ถือวา่ผิดเง่ือนไขของโครงการ 

3.4. ลกัษณะพิเศษ : กองทุนท่ีประสงคจ์ะไม่ดาํรงอตัราส่วนการลงทุนตามท่ีประกาศกาํหนด 

รายละเอียด :  
- ไม่มี - 

3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 

3.6. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

เง่ือนไขพิเศษ :  
บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด
ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืน 

 
3.6.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็น

นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 
(1)     หุน้ 
(2)    หน่วยลงทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของ

กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นตน้ 
(3)  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้โดยตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก)  การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management) 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 10 

(ข)  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีสภาพ
คล่องในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าการใชสิ้ทธิตามตราสารดงักล่าว (fully covered) ไวต้ลอดเวลา 
ท่ีไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารนั้น ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด 

(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

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

 
3.6.2  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ไดแ้ก่ 

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

จดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือ
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทั้ งน้ี ใน

กรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
ไดม้าจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้น (short-term rating) ดว้ย หรือ 

(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั อยูใ่นอนัดบั
ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดเพ่ิมเติม 

 
(2) ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่ 

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

กระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก 
ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทย
ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตาม
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กฎหมายต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ้าประกนั ทั้งน้ี ตราสาร
ดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.6.2 ดว้ย 

(2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซ่ึงหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือหุ้นกูท่ี้ไม่
รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ ท่ีสาํนกังานอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะทัว่ไป
ห รื อ ใ น ลัก ษ ณะ จํา กัด   ห รื อ ท่ี อ อ ก ภา ย ใ ต้ข้อ ผูก พัน ท่ี กํา ห น ด แ ล ะ อ นุ ญ า ต โ ด ย
กระทรวงการคลัง  หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งข้ึนเป็นผูอ้อก  หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู ้
ถือหุ้นโดยไดรั้บชาํระราคาเต็มมูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุ้น  ทั้ งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้
ตอ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.6.2 ดว้ย   

(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็น
พนัธบตัร หรือหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์  

(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายใน
ต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  ทั้งน้ี หุ้นกูด้งักล่าวไม่
รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(2.6)   หน่วยลงทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 
หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหา
ดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีสาํนกังานกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็น
ตน้ 

(2.7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน  ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ีตาม (1.1) (1.2) 
(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้ งน้ี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน  
ผลตอบแทนนั้นตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านั้น 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ้ าประกันของบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.6.2 ตอ้งเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกัด
ความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

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

พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตาม
จาํนวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยูเ่สมอ โดยไดส่้งสาํเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสารนั้น  และ 
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(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade)  เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้ง
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั้น 

(ข) ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก 
หากตราสารดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบั
ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั้นตอ้งมีบริษทัจดัการไม่ตํ่ากว่า 3 รายเป็นผู ้
ซ้ือตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ 

 
3.6.3 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ไดแ้ก่  

(1) หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะตามเง่ือนไขทา้ยขอ้ 3.6.1 (1) และ (2) ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้น
ตอ้งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade) หรือเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีบริษทัจดัการไม่ตํ่ากวา่ 3 รายเป็นผูซ้ื้อตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ 
ในกรณีท่ีหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้ าประกัน การคํ้ าประกนัดังกล่าวตอ้งเป็นการคํ้ า
ประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

(2) หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 

3.6.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
 

3.6.5 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 

3.6.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.6.1 (3) 
 

3.6.7 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(1) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งไม่ทาํใหว้ตัถุประสงค ์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบ่ียงเบน 
(2) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการ

เคล่ือนยา้ยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative) 
(3) การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) 
(4) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมีสินคา้หรือตวัแปรอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ

หลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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(ก) หลกัทรัพย ์
(ข) อตัราดอกเบ้ีย  
(ค) อัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

(hedging) เท่านั้น 
(ง) อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชาํระหน้ีของตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ หรือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาดงักล่าว 
(จ) ทองคาํ  
(ฉ) นํ้ามนัดิบ  
(ช) ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม (ก) 

(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ฌ) 
(ซ) ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตามขอ้ (ช) 
(ฌ) สินคา้หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสาํนกังานกาํหนด 
ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อา้งอิงกบัราคาของสินคา้หรือตวัแปรตามวรรคหน่ึง ราคาท่ีอา้งอิง
ดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เท่านั้น 
ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึงได ้
ต่อเม่ือโครงการจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุกรณีดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 

(5) นอกจากน้ี กองทุนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม
หลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 
3.6.8 ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 3.6.1 ถึง 3.6.7 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

3.7. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการ
ลงทุน บริษทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

 
3.7.1 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัตอ่ไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยไม่จาํกดั

อตัราส่วน 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.6.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (3) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 14 

3.7.2 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ้ 3.7.1 (2) หรือสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน
เม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นบัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือ 
ผูเ้ป็นคู่สญัญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุน
ไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

 
3.7.3 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก  
ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมี
มูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือ
คู่สญัญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 
(2) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(4) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามขอ้ 3.6.7 
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหน้บัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.7.4 (1) (2) หรือ 
(5) และขอ้ 3.7.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าว โดยในกรณีของ
ธนาคารพาณิชย ์หากธนาคารพาณิชยน์ั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพยสิ์นท่ีธนาคาร
ต่างประเทศดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผู ้รับรอง ผูรั้บอาวลั ผู ้สลักหลัง ผู ้ค ํ้ าประกัน หรือคู่สัญญา  
ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด มิให้คาํนวณ
เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทุนเขา้ในอตัราส่วนดงักล่าว 
 

3.7.4 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั 
ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้ งส้ินเม่ือ
คาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษทัจดทะเบียนเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงตราสารแห่ง

ทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามขอ้บงัคบั
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามขอ้ 3.6.2 ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(investment grade) 

(4) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามขอ้ 3.6.3 ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุน
ได ้(investment grade) 

(5) ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุน
ได ้(investment grade) 

(6) สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 3.6.7 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบั
ท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 

ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหน้ีตาม (3) มิใหห้มายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ท่ีถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งทุนตามขอ้ 3.6.1 (2) หรือตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.6.2 (2.6) 
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นตามขอ้ 3.7.5 (1)  
ท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุน
ไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 
 

3.7.5 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 และ 
ขอ้ 3.7.4 เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุน  

(2) การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนั หรือคู่สญัญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
3.7.6 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผู ้

สลกัหลงั ผูค้ ํ้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของกลุ่ม
กิจการนั้นไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
(2) อตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้นรวม

กบัร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือเป็น
องค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น 
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3.7.7 การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณตวัช้ีวดั (benchmark) 
ของกองทุนนั้ น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้ งส้ิน 
เม่ือคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนั้น ไม่เกินอตัราท่ีคาํนวณไดจ้ากนํ้ าหนกัของทรัพยสิ์น
ดงักล่าวในตวัช้ีวดัรวมกบัร้อยละ  10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีอตัรา
ดงักล่าวสูงกวา่อตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 ขอ้ 3.7.5 แลว้แต่กรณี  
มิใหน้าํความในขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 ขอ้ 3.7.5 มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึง   

 
3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ 

ตัว๋สัญญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือ
ธนาคารต่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา เป็นจาํนวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ในรอบปีบญัชี หรือในรอบอายกุองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวมท่ีมี
อายุน้อยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ค ํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการ
ดาํเนินงานของกองทุนเขา้ในอตัราส่วนดงักล่าว 
อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิให้นาํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดอายโุครงการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
ทั้งน้ี เฉพาะในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคลา้ยเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวให้มีมูลค่ารวม 
โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี
นั้น  ทั้งน้ี ให้คาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของรอบปี
บญัชีนั้นจนถึงวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
เม่ือบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามวรรคสามแลว้ ให้บริษทัจดัการรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว  
ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจง้ให้สาํนกังานทราบภายใน 5 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานจากบริษทัดว้ย  
หากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได ้สาํนกังานอาจสัง่ใหบ้ริษทัเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.7.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความ
ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการกองทุนรวม
อาจขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานเพ่ือไม่ตอ้งนาํการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 3.7.8 
ไดส้าํหรับรอบปีบญัชีนั้น 
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3.7.10 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
3.7.11 บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน

เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
(1) ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ี

บริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

(2) ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ี
บริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ 

 
3.7.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

(hedging) เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทั้งหมดท่ีกองทุนมีอยู ่
 
3.7.13 บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกระทาํนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้โดยมีวตัถุประสงคน์อกเหนือจากเพ่ือการลดความเส่ียง โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อย
ละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
ความในวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน  
(2) กองทุนรวมเปิดแบบมีกาํหนดระยะเวลาซ่ึงกาํหนดช่วงห่างของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

คร้ังก่อนและคร้ังใหม่ยาวกวา่อายขุองตราสารหรือสญัญาดงักล่าว โดยวนัครบกาํหนดอายขุองตรา
สารหรือสญัญาดงักล่าวอยูใ่นช่วงห่างนั้น  

(3) กองทุนรวมตลาดเงิน  
(4) กองทุนรวมปิด 

 
3.7.14 ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการลดความเส่ียง 

(hedging) ให้บริษทัจดัการดาํเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีสภาพ
คล่องในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตอ้งชาํระหน้ีหรือชาํระค่าสินคา้เม่ือส้ินสุด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (fully covered) ไวต้ลอดเวลาท่ีได้ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญานั้ น ทั้ งน้ี ตาม
หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด 
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3.7.15 บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์องกองทุนได ้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษทัจดัการ
คาํนวณโดยใช้มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีคาํนวณมูลค่าธุรกรรม
ดงักล่าว 
ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด
ในวรรคหน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิไดเ้กิดจาก
การทาํธุรกรรมเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไปก็ได ้
ใหบ้ริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อม
สาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ี
ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้
บริษทัจดัการเพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 
3.7.16 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของ

หลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวท่ี
กาํหนดในโครงการน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย์อา้งอิงนั้ น
โดยตรง ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจไม่นบัมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาท่ีกาํหนดตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 
3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 ก็ได ้
มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีนาํมาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงใหมี้มูลคา่เท่ากบัมูลคา่ใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้

(2) ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก) นบัมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามตราสารนั้น รวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อก

ตราสารดงักล่าว 
(ข) นบัมูลค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยถือเสมือนหน่ึงว่า

กองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับนั้นโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใชมู้ลค่าตามราคา
ตลาดของหุน้นั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดงักล่าว แลว้แต่
กรณี 

(3) ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก) นบัมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามตราสารนั้นรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อก

ตราสารดงักล่าว 
(ข) นบัมูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง โดยถือเสมือนหน่ึง

วา่กองทุนลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวให้
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ใชมู้ลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยให้นับมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพยท่ี์
กาํหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนยงัคงมีไวซ่ึ้ง
หลกัทรัพยน์ั้นอยู ่ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนท่ีคาํนวณตามคู่สญัญาท่ีกาํหนดตาม
ขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 ก็ได ้

 
3.7.17 การคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ขอ้ 

3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1) ให้นบัมูลค่าท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ รวมคาํนวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนไดล้งทุน
หรือมีไวซ่ึ้งสัญญานั้ นในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคาํนวณมูลค่าแล
อตัราส่วนตามท่ีกาํหนดในขอ้ดงักล่าว 
ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน
ตามขอ้ 3.7.13 ให้ใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (notional amount) เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการ
คาํนวณ 

 
3.7.18 นอกจากการคาํนวณตามขอ้ 3.7.17 แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีท่ีการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความ
เส่ียงต่อเครดิตของผูอ้อกสินค้า หรือผูท่ี้ตอ้งชําระหน้ีตามขอ้ผูกพนัของสินคา้ ท่ีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้อา้งอิง ให้บริษทัจดัการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนสาํหรับสินคา้ดงักล่าวท่ีกาํหนดไวใ้น
ประกาศ สน.24/2552  โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งสินคา้นั้นโดยตรง ทั้งน้ี ให้
บริษทัจดัการใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการคาํนวณ เวน้แต่ใน
กรณีท่ีเป็นสัญญาออปชนั ให้นับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าคูณกบัค่าเดลตา้ของ
สญัญาออปชนัแทน 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกับดัชนีดงัต่อไปน้ี ให้บริษทั
จดัการคาํนวณอตัราส่วนสาํหรับองคป์ระกอบดงักล่าวท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ สน. 24/2552 โดยถือ
เสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งองคป์ระกอบนั้นโดยตรง เวน้แต่ในกรณีท่ีองคป์ระกอบ
ดงักล่าวเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองคาํหรือนํ้ ามนัดิบ  
(ก) ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ดต้ามประกาศ 

สน. 24/2552 ขอ้ 37(2) (ข) 
(ข) ดชันีท่ีไม่เขา้ลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายนํ้ าหนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศ สน. 24/2552 

ขอ้ 37/1 
(ค) ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าอันดับท่ี

สามารถลงทุนได ้(high yield bond index) 
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3.7.19 ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1) ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 3.7.20 ดว้ย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดังกล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรือผูค้ ํ้ าประกัน บริษทัจัดการจะ

คาํนวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว  หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั แลว้แต่กรณีก็ได ้

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่า 1 รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกัน 
บริษทัจดัการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัรายใดราย
หน่ึงก็ได ้

 
3.7.20 การคาํนวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้ าประกนัตามขอ้ 3.7.19 จะทาํไดต้่อเม่ือ

บุคคลดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มี
ขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบ
ไม่มีเง่ือนไข 

 
3.7.21 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัใดตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีกองทุนถืออยู ่(right 

issue) หากการใชสิ้ทธินั้นจะเป็นเหตุใหก้องทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัดงักล่าวมีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้น้ี บริษทัจดัการอาจซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนนั้นโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถื้อ
หุน้หมดสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนนั้น 

 
3.7.22 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้า

เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสาร
แห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนนั้น มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปน้ี ให้บริษทัจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุ
ดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งแกไ้ขการ

ดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(2) ตราสารแห่งหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 
3.7.23 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน

ท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทั
จดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
ให้บริษทัจดัการจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรค
หน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าว
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกิน
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อตัราส่วนท่ีกาํหนด พร้อมทั้ งจัดทาํสําเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือให้สํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได ้  

 
3.7.24 ในกรณีท่ีการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัใดเป็นผูอ้อก เพ่ือ

เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเกิน
กว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทันั้น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตาม
ประกาศท่ี สน.28/2549 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2549 ดงัน้ีคือ 
(1) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนได ้
(2) งดเวน้การใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุ

จาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัดงักล่าว เป็นผลใหก้องทุนไดม้า

หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ  บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
เพ่ือใหไ้ดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม 
หรือยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  ทั้งน้ี 
การลดสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าว  ให้บริษทัจดัการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนไดม้าจากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

 
3.7.25 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วน

ท่ีกาํหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.8 ขอ้ 3.7.15 ขอ้ 
3.7.21 ขอ้ 3.7.22 ขอ้ 3.7.23 และขอ้ 3.7.24 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือได้
ทรัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
ใหบ้ริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรค
หน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีกาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ี
กาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพ่ือใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

 
3.7.26 ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 29 เร่ือง “การเลิกโครงการ

จดัการกองทุนรวม” และบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ้ 30 เร่ือง “การดาํเนินการเม่ือ
เลิกโครงการ” 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  
- ไม่มี - 
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5. การรับช าระหนีเ้พือ่กองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอืน่ :  

หากมีการผิดนดัชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาํระหน้ีได้ บริษทัจดัการจะรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกันเพ่ือ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อก
ตราสารแห่งหน้ีหรือ    ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาํระหน้ี ดงัน้ี  

5.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 
5.1.1 เม่ือมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่

ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็นศูนยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี 

5.1.2 เม่ือไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี บริษทัจดัการจะไม่นาํทรัพยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิ
จากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และ 
จะจาํหน่ายทรัพยสิ์น   ท่ีได้จากการรับชาํระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้ ง น้ี  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการรับชาํระหน้ี บริษทัจดัการ
อาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทั
จดัการจะจ่ายจากเงินสาํรอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรัพยสิ์นนั้น 

5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นในแต่ละคร้ัง บริษทัจดัการจะ
เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้
สุทธินั้นภายใน 45 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ีย
เงินคืนไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทั
จดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็น
อยา่งอ่ืน 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวม
ไดรั้บชาํระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏิบติัตาม
ความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม 

 
5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์

5.2.1 ก่อนการชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ในขณะนั้นการรับชาํระหน้ี
ดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 23 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ
จะระบุ รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น 
ประมาณการ      ค่าใชจ่้าย พร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการรับชาํระหน้ี  

5.2.2 เม่ือไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี บริษทัจดัการจะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมูลค่า     
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี 
(1) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการอาจมีไว้

ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้
(2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการจะ

จาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว 
บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้
บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้ผูถื้อหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์
วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิ
จากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการไม่ตอ้งนาํตรา
สารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละคร้ังตามขอ้ 5.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงให้เห็นวา่ เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีได้
จากการ  รับชาํระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจนาํเงินได้
สุทธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายก็ได ้ทั้งน้ี หาก
ไดมี้การจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธินั้นไม่คุม้ค่ากบัภาระ
ค่าใชจ่้ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษทั    จดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมก็ได ้

6. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูดู้แลผลประโยชน์ : 

ช่ือ   : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900โทรศพัท ์0-2544-3935-7 
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6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ : 

บริษทัจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
1) เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์โดย

บอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
2) ในกรณีท่ีบริษทัจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว ้ผูดู้แล

ผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์  โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึง
ทราบล่วงหนา้เป็น      ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดและบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ทั้ ง
สองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศคาํสั่งระเบียบและขอ้บงัคบั
ดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหน้าท่ีดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวให้บริษทัจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 
วนั 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องใหมี้การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ โดย
บริษทัจดัการจะบอกกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 
วนั  

5) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั     กองทุนรวมไปเปิดเผย  หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม  หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้ งผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ได ้ ทั้งน้ี การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  

6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบติั บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบ
ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3     วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน  
ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึงบริษทัจดัการจะขอ
อนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ขและเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
แทนโดยพลนั  

ในกรณีท่ีมีเหตุตอ้งเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่วา่เหตุใด บริษทัจดัการจะกระทาํไดต้่อเม่ือ
ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผูดู้แล     ผลประโยชน์รายใหม่  ถา้การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมส้ินสุดลง   ให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์จดัการโอนทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ราย
ใหม่หรือตามคาํสั่งของบริษทัจดัการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมตลอดถึงการดาํเนินการอ่ืนใด 
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ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหก้ารโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากการ
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม : 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
สาํนกัชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3  
เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2256-2316-21 โทรสาร 0-2256-2401-4 
หรือท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือท่ีศูนยรั์บฝากต่างประเทศ  
ทั้งน้ี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผูดู้แลผลประโยชน์จะเปิดบญัชีรักษาทรัพยสิ์นไวท่ี้ศูนยรั์บฝาก
ต่างประเทศ (International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบญัชีท่ีเก็บรักษาหลกัทรัพยข์องกองทุนอยา่งชดัเจน  ซ่ึง
เม่ือกองทุนมีคาํสัง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพยสิ์นในต่างประเทศให้กบัคู่คา้อ่ืน (Counter Party) 
ผูดู้แลผลประโยชน์จะส่ง 
คาํสัง่ต่อไปยงัศูนยรั์บฝากต่างประเทศเพ่ือใหศู้นยรั์บฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพยสิ์นของกองทุนแก่คู่
คา้ โดยเม่ือศูนยรั์บฝากต่างประเทศไดรั้บหรือส่งมอบทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ก็จะรายงาน
ยนืยนักลบัมายงั     ผูดู้แลทรัพยสิ์นต่อไป 

7. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

ช่ือ : นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์
ท่ีอยู ่ : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  
  เลขท่ี 267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทรศพัท ์0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
ช่ือ : นายพจน์ อศัวสนัติชยั 
ท่ีอยู ่ : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  
  เลขท่ี 267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทรศพัท ์0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
ช่ือ : นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอุดมพร 
ท่ีอยู ่ : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
  เลขท่ี 267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
   โทรศพัท ์0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

8. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
ท่ีอยู ่ : อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 โทรศพัท ์0-2633-7777  โทรสาร 0-2633-7300 
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หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้
ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจ าหน่าย : 

- ไม่มี - 

10. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื : 

ช่ือ  :  ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :   เลขท่ี 48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  โทรศพัท ์0-2633-6000 กด 4 
ช่ือ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :   เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  โทรศพัท ์0-2633-6616, 0-2633-6655 
  และสาํนกังานบริการดา้นหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ทัว่ประเทศ 
ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
                     โทรศพัท ์0-2658-8888 
ช่ือ  :     บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                     โทรศพัท ์0-2635-1718 
ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
   เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
                     โทรศพัท ์0-2659-7000 
ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี 252/6 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร1  ชั้น 6,8-11 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
                     โทรศพัท ์0-2275-0888 
ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :     130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น G ถนนวทิย ุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 
                     โทรศพัท ์02-949-1000 
ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยดี์บีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 และ15  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
                     โทรศพัท ์0-2657-7170 
ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 175 อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
   10120 
                     โทรศพัท ์0-2680-1234 
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ช่ือ  : บริษทัหลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 139  อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 1  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                     โทรศพัท ์02-660-6666 
ช่ือ  :     บริษทัหลกัทรัพยโ์นมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
    10120 
                     โทรศพัท ์02-638-5000 
ช่ือ  :     บริษทัหลกัทรัพยท์รีนิต้ี จาํกดั 

  ท่ีอยู ่ :   เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

   โทรศพัท ์02-285-5115 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14,18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
     10330 
                      โทรศพัท ์0- 2217-8888 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัซ่า จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 48/22 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
                      โทรศพัท ์0-2697-3873 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18,39 ออลซีซัน่เพลส ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
     กรุงเทพมหานคร 10330 
                      โทรศพัท ์0-2648-1111 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี130-132 ชั้น 3 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 1 ถนน วทิย ุแขวง ลุมพินี เขต ปทุมวนั กรุงเทพ 10330 
                      โทรศพัท ์02-659-8000 ต่อ8120 
ช่ือ  :      ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  
   10330 
                      โทรศพัท ์0-2680-3333 
ช่ือ   :      บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :      เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500                 
                      โทรศพัท ์0-2673-5000 ต่อ 5201-5203 
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ช่ือ   :     บริษทัหลกัทรัพยซี์ไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีอยู ่ :     เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวทิย ุ 
   เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330                 
                     โทรศพัท ์0-2627-3100 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
                      โทรศพัท ์02-231-3777 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 18ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
    10330 
                     โทรศพัท ์02-658-9233 
ช่ือ  :      บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :    เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
     10400 
                      โทรศพัท ์02-696-0000 
บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้ งหรือยกเลิกการแต่งตั้ งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ิมเติม 
ผูส้นบัสนุนการขายหรือ     รับซ้ือคืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็น         ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนสนบัสนุนของกองทุน โดยผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้ 

11. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทีป่รึกษาการลงทุน : 

ช่ือ  : ไม่มี 
ท่ีอยู ่ : ไม่มี 
หมายเหตุ  : ไม่มี 

12. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทีป่รึกษากองทุน : 

ช่ือ : ไม่มี 
ท่ีอยู ่ : ไม่มี 
หมายเหตุ  : ไม่มี 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามวนัและเวลาท่ีระบุไว้
ในหนงัสือช้ีชวน  
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13.1 วธีิการขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจท่ีจะสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด”์ สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนและคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 

13.2 วธีิการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ผูส้ั่งซ้ือแต่ละรายจะตอ้งสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10.00 บาท  
โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนและคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชดัเจน แลว้นาํ 
คาํขอเปิดบญัชีกองทุน และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้และเอกสารหลกัฐาน เช่น 
สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองและหนงัสือมอบอาํนาจ (สาํหรับนิติบุคคล) 
เป็นตน้ พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไปท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
 

13.3 การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
ผูส้ั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนภายใน
ระยะเวลาเสนอขายโดยชาํระเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือ คาํสั่งหักบญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหัก
บญัชีเดียวกนักบัสาํนกังานท่ีรับการสัง่ซ้ือภายในวนัท่ีสัง่ซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีท่ี
สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก ้ สแตรทิจิก ฟันด์” 
หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซ้ือแลว้ 
บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะออกสาํเนาใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานการจองซ้ือหน่วยลงทุน และการจองซ้ือจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสัง่หักบญัชีธนาคารและไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว้ สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึก
ขอ้มูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น  
บริษทัจดัการจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายผูส้ัง่ซ้ือท่ีไดท้าํการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและชาํระเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการ
สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้ 
บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะตอ้งนาํเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจากผูส้ั่งซ้ือเขา้บญัชี
เงินฝากในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก ้ สแตรทิจิก ฟันด์” ซ่ึงบริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั
ธนาคารพาณิชยท่ี์จะไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนภายในระยะเวลาเสนอขาย 
 

13.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนตามท่ีสัง่ซ้ือหลงัจากท่ีไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวน  
บริษัทจัดการอาจให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั้ งน้ีต้องไม่เกิน 
300,000,000 บาท การจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัการ“สั่งซ้ือก่อนไดก่้อน”ตามวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีสัง่ซ้ือพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรรจะพิจารณาจดัสรรตามจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ โดยจาํนวนท่ีจดัสรรจะเป็น 
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ทวคูีณของร้อยหน่วยตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการ
รักษา    ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

13.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่าจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้
ประชาชนได ้ ไม่ถึง 35 รายหรือจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่านอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท หรือจาํหน่ายหน่วยลงทุน
ไดมี้มูลค่าตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป แต่หากในวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนบริษทัจดัการ
พิจารณาแลว้เห็นวา่หากจดัตั้งกองทุนรวมแลว้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะยติุการ
จาํหน่ายหน่วยลงทุนและถือวา่การอนุมติัให ้  จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงและบริษทัจดัการจะแจง้
ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
หน่วยลงทุนใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและ       ผลประโยชน์ภายใน
กาํหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ีย ในอตัราไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วย     ลงทุน
ครบถว้นใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย 
เพ่ือประโยชน์ในการคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง จะใชร้าคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้อง
หน่วย      ลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก : 

14.1 การขายหน่วยลงทุน 
ก. บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ผูส้นใจสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนและคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนและสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนทุกวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
คาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย ซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดเ้ม่ือส้ินวนัทาํการซ้ือขาย
หน่วย   ลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาท่ีรับรอง
โดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะเร่ิมเปิดรับ
คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัหลงัจากปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

2) ผูส้ัง่ซ้ือจะตอ้งสัง่ซ้ือไม่ตํ่ากวา่ 5,000 บาท โดยไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดในแต่ละวนั โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรับการสัง่ซ้ือคร้ังแรก) และคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการของ
แต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชดัเจนและนาํคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) และ
คาํสัง่ซ้ือพร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนไปยื่นพร้อมแสดงบตัรประจาํตวัผูถื้อหน่วยลงทุน
ต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

3) ผูส้ั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัร 
เดบิท (ถา้มี)  หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบริษทัจดัการกาํหนด หรือ
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คาํสั่งหักบัญชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับคาํสั่งซ้ือภายในวนัเดียวกับวนัท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือ
ดราฟต์ดังกล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยบริษทัจดัการจะไม่รับค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด 
อย่างไรก็ตามการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ัง่ซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือ
บตัรเดบิต    (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว   ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการการชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต  บตัร
เดบิต  หรือบตัรอ่ืนใด เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัจัดการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะปิด
ประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

4) ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟตภ์ายหลงักาํหนดเวลารับฝากเช็คเพ่ือ
เรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งท่ี
สั่งซ้ือ  บริษทัจดัการจะถือวา่ผูส้ั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ  ส้ินวนัทาํการซ้ือขายถดัไปนั้น หากเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซ้ือ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผู ้
สั่งซ้ือนั้น และจะส่งเช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนให้กบัผูส้ั่งซ้ือทางไปรษณียภ์ายในวนัรุ่งข้ึนนบัจากไดรั้บ
เช็คหรือดราฟตน์ั้นคืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ 

5) หลงัจากท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนจากผูซ้ื้อแลว้ บริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบสาํเนาคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน หรือในกรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในช่องอ่ืนๆ ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บหลกัฐานการ
ซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน 

6) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการซ้ือหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 

8) บริษทัจดัการจะให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนชาํระราคาซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเช็ค ดราฟต์ หรือบตัร
เครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิท (ถา้มี)  หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคารในกรณีท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ บริษทั
จดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ ทั้งน้ี  ขอสงวนสิทธิข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

9) ผูส้ั่งซ้ือท่ีไดท้าํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้าํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้จะเพิกถอนการ
สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้

10) การเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้จะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 
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ข.  การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน 
เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย ์      ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟตขี์ดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซ้ือซ่ึงระบุไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

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

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาวนัท่ี
บริษทัจดัการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟตท่ี์ส่งมาพร้อมคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้ป็นวนัทาํการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนให ้ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ  ทั้งน้ี สําหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 14.1 ก. 5) 
ถึง 10) 

 
ค.  การขายหน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ (ถา้มี)  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชว้ธีิหกัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิต (ถา้
มี)หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตาม
ช่วงเวลา โดยยืน่คาํขอใชบ้ริการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
1)  เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใชว้ธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัร

เครดิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบญัชีบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) อยา่งสมํ่าเสมอ ผูถื้อหน่วยลงทุน 
จะถูกหกัเงินในจาํนวนท่ีผูส้ั่งซ้ือระบุไวใ้นการทาํรายการในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินท่ีถูกหักดงักล่าว
จะถูกโอนมายงับญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดข้ึนเพ่ือรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

2)   คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสัง่ซ้ือ และบริษทัจดัการไดรั้บเงิน
ค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สําหรับเง่ือนไขและ
ขอ้กําหนดอนัเก่ียวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ  ให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุน ขอ้ 14.1 ก. 5) ถึง 10) 

3)    การชาํระเงินดว้ยวิธีการหักบญัชีบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี) ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการไม่ไดรั้บเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทัท่ีผูส้ั่งซ้ือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือ
บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอ่ืนใด (ถา้มี)  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจดัการในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการการชาํระเงินดว้ยวธีิการหกับญัชีบตัรเครดิต  บตัรเดบิต  หรือบตัร
อ่ืนใด เพ่ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทั
จดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
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ง. การขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

  บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่   ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนั
เก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน
ขอ้ 14.1 ก. 5) ถึง 10) 

 
จ. การขายหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้ งน้ี สําหรับ
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 14.1 ก. 5) ถึง 10) 
 

ฉ.  การขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี) 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่     ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนั
เก่ียวกบัวธีิขายหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน
ขอ้ 14.1 ก. 5) ถึง 10) 
ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทัจดัการจะเปิดใหบ้ริการการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท์    บริษทัจดัการจะแจง้
ให้          ผูล้งทุนทราบโดยจะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ  และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ 
 

14.2 ขอ้จาํกดัในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุน
หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรือพิจารณาเห็นวา่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อาจมีผลทาํให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือ
หน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ 
 

14.3 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 
เดือนนับตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ทั้ งน้ี 
สาํหรับดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษทั
จดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
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15. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 

15.1. รูปแบบของเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 

หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ : 

เม่ือบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บ “คาํขอเปิดบญัชีกองทุน” และ “คาํสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน” ของกองทุนรวมท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนแลว้ และผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้พร้อมทั้งหลกัฐานเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุในขอ้ 13.2 บริษทัจดัการจะจดแจง้ช่ือผู ้
สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
อน่ึง เน่ืองจากโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดท่ีใชร้ะบบไร้
ใบสาํคญัหน่วยลงทุน(Scripless) แต่หากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดมีความจาํเป็นประสงคใ์ห้บริษทัจดัการออก
เอกสารหลกัฐานอ่ืนใดเพ่ือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของตน อาทิ ใบสาํคญัหน่วยลงทุน (Scrip) หรือสมุด
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็นตน้ เม่ือบริษทัจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร บริษทัจดัการจะ
ออกเอกสารหลกัฐานดงักล่าวให้กบั   ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยจะดาํเนินการตามขั้นตอนในการออกเอกสาร
หลกัฐานอ่ืนเพ่ือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อไป 
บริษทัจดัการจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานท่ีออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
รวมทั้งให้ถือวา่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัจดัการจดัเตรียมให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลกัฐานท่ีออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดว้ย
เช่นกนั โดยจะออกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ัง
แรกและภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวนัทาํการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนในกรณีท่ีขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก  
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจัดการออกให้แก่ผูล้งทุนนั้น จะแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี                
ช่ือนามสกลุผูถื้อหน่วยลงทุน  ช่ือกองทุนรวม และประเภทกองทุน  วนัท่ีซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพยสิ์น 
ต่อหน่วย  จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ดี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมเติมวธีิการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลา
การส่งมอบ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจง้ให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการออกเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพ่ือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ ใบสาํคญัหน่วยลงทุน 
(Scrip) หรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งน้ี เพื่อนาํไปใชเ้ป็น
หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือเพื่อกรณีพิเศษอ่ืนใดโดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการออก
ใหต้ามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
ก. ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกในใบคาํขอใหอ้อกใบสาํคญัหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนซ่ึงขอรับ

ไดจ้ากนายทะเบียนหรือบริษทัจดัการ  
ข. ยืน่ใบคาํขอใหอ้อกใบสาํคญัหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมในการ

ออกเอกสารดงักล่าวดงัน้ี 
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- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน 
  - ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหน่ึงเล่ม   

ค. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการออกใบสําคญัหน่วยลงทุนหรือสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บการ
ร้องขอ 

ง. ใบสําคญัหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการออกให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศ กาํหนด ซ่ึงจะระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยในใบสาํคญัหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนาม   ผูกพนับริษทัจดัการและประทบัตราสาํคญัหรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้
เคร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวธีิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้
ทาํไดจึ้งจะถือวา่ใบสาํคญัหน่วย     ลงทุนถูกตอ้งและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

16. การรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

16.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

(1) บริษทัจดัการ 
(2) ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(3) ไปรษณีย ์
(4) ระบบอินเตอร์เน็ต 

16.2. วธีิการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

กรณีปกติ 

ก. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

1) ยกเวน้กรณีตามขอ้ 18 19 และ 20 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการระหวา่ง
เวลา 8.30 – 15.00 น. ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนวนั
นั้ นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้ ทั้ งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะเร่ิมเปิดรับคาํสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัหลงัจากปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผูถื้อหน่วยลงทุน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวั
ประชาชนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคาํสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นโดยระบุจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี จะไม่จาํกดัมูลค่าสูงสุดและตํ่าสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนั 

3) หลงัจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดรั้บคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการ
ของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
จะส่งมอบสาํเนาคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือในกรณีสั่ง
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ขายคืนหน่วยลงทุนในช่องอ่ืนๆ  ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะไดรั้บหลกัฐานการขายคืนหน่วยลงทุน  
(ถา้มี) ตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน
หน่วยโดยไม่จาํกดัจาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าสุดหรือสูงสุด และหากคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในบญัชีของผูถื้อหน่วยตํ่ากวา่ 100 หน่วย บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามท่ีปรากฏอยูภ่ายในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน 

5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
ตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนหัก ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

6) ยกเวน้กรณีตามขอ้ 18 19 และ 20 บริษทัจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดมี้คาํสั่งขายคืนไว ้และจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั 
ทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยการนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บัญชี 
เงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามเลขท่ีบญัชีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนหรือ 
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถื้อหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียใ์ห้แก่ผูถื้อหน่วย   
ลงทุน 
ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทัจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 

7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

8) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืน่คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนและบริษัทจัดการยงัไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ใน
ระหวา่งการดาํเนินการของบริษทัจดัการตามขอ้ 18  ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวนัทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิก
คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการก่อน 

9) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวน
นั้น 

ข. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหรือบริษทัจดัการเพ่ือการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยสามารถเลือกท่ีจะส่งคาํสั่งขายหน่วยลงทุน
ทางไปรษณียโ์ดยตอ้งเป็นไปรษณียล์งทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายงับริษทัจดัการตามท่ีอยู่
ขา้งล่างน้ี 
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บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 9 
เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะบนัทึกเวลาในการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซ่ึงเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัเวลา 
ท่ีรับจากเจา้หนา้ท่ีไปรษณีย ์ โดยบริษทัจดัการจะถือวา่ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะใชร้าคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ สาํหรับคาํสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บหลงัจากเวลา 15.00 น. ของวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะถือ
เป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัไป  ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนเก่ียวกบัวิธีการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการใหย้ดึตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 16.2 ก. 3) ถึง 9) 

 
ค.  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ 

บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่     ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืน
เก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ 16.2. ก. 3)  
ถึง 9) 
 

ง. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้ งน้ี สําหรับ
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดท่ี
กาํหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 16.2 ก. 3) ถึง 9) 
 

จ.   การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์(ถา้มี)  
บริษทัจดัการอาจนาํเสนอวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นโทรศพัท ์ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งน้ี สาํหรับเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอนัเก่ียวกบัวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษทัจดัการให้ยึดตามรายละเอียดโครงการกองทุนขอ้ 16.2 ก. 3) ถึง 9) ทั้งน้ี ก่อนท่ีบริษทั
จดัการจะเปิดใหบ้ริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางโทรศพัท ์  บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดย
จะปิดประกาศท่ีสาํนกังานบริษทัจดัการ และลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

16.3. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวนัทาํการ 

16.4. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ล่วงหนา้ : ไม่ตอ้งแจง้ 
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17. การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

17.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนไดภ้ายในกลุ่มกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของ
บริษทั จดัการตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนดเท่านั้น การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวหมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนตน้ทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุน
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการ   โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการนาํเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนตน้ทางซ่ึงได ้หักค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและหรือค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดใน โครงการ (ถา้มี) ไปซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กบัผูถื้อหน่วย
ลงทุน 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุการใชสิ้ทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวและ/หรือถาวร ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนการใชสิ้ทธิปิดรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษทัจดัการ และสํานักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือในเวปไซต์ของบริษทั
จดัการ 
 

17.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) ได้
ทุกวนัทาํการ   ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. หรือตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ “วิธีการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน” 
ในกรณีท่ีมีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัหยดุทาํการท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดให้บริการ บริษทัจดัการจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการแรกถดัจากวนัหยดุทาํการนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนกรณี
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 

17.3  ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑใ์นการคาํนวณ ดงัน้ี 

1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนตน้ทาง ถา้บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 
น. บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือ     รับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) ไดรั้บคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) สาํหรับคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ท่ีบริษทัจดัการไดรั้บหลงัเวลา 15.00 น.  บริษทัจดัการจะใชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการ
ถดัจากวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือระบบอินเตอร์เน็ต 
(ถา้มี) หรือบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี)  ไดรั้บคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) 
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การลดหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทาํรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 
2) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขาย ท่ีบริษทั

จดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเขา้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง (ถา้มี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน  ทั้ งน้ี วนัท่ีบริษทัจัดการกาํหนดให้เป็นวนั
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน    ขาเขา้จะไม่เกิน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการทาํการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน     ตน้ทางใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
การเพ่ิมหน่วยลงทุนจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทาํรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น 

อน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารับซ้ือคืนในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้ง
เป็นมูลค่า ท่ีไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
 

17.4 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 23.1 เ ร่ือง 
“ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน” 
 

17.5 วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (ถา้มี) หรือผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ถา้มี) หรือช่องทางโทรศพัท์ (ถา้มี) ได้
ทุกวนัทาํการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวิธีการ
ของแต่ละช่องทางในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน พร้อมทั้งระบุจาํนวนเงินหรือระบุ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน  เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนวา่ถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ท่ี
จะส่งมอบสําเนาคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐาน หรือในกรณีสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่องอ่ืนๆ ผูส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน จะไดรั้บหลกัฐานการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามวธีิการของแต่ละช่องทางในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจาํนวนเงิน
หรือจาํนวนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จาํนวนหน่วยลงทุน คงเหลือตํ่ากว่า 
100 หน่วย หรือในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปล่ียนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะ  
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  ทั้งน้ี ภายใต้
วธีิการท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บการยกเวน้ขอ้จาํกดัจาํนวนเงินขั้นตํ่าในการซ้ือ
หน่วยลงทุนตามท่ีระบุในหวัขอ้ 14.1 “การขายหน่วยลงทุน” 
ผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสับเปล่ียนนั้นไดเ้สร็จส้ิน
สมบูรณ์แลว้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ยกเวน้บริษทัจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้
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18. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน : 

บริษทัจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของ      กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
1)  บริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
2)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

3)  มีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคารับคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล            
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป และคิด
เป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการอาจเล่ือน
ไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษทัจัดการจะดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี  
(1) ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ี

ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)  แจง้การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แล   ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3)  ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวนัทาํการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนวนัอ่ืนและมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษทัจดัการจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีคา้งอยูใ่หเ้สร็จส้ินก่อน แลว้จึงชาํระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนันั้น ๆ ต่อไป 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือขายคนืหน่วยลงทุน : 

1. บริษทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บแลว้ หรืออาจหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
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(2)  เม่ือบริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย 
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั่งซ้ือ  คาํสั่งขาย  หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือจะหยดุรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขาย 
หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดรั้บผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน
หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือประกาศการหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสั่งซ้ือ คาํสั่ง
ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และบริษทัจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน 
หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขาย หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือการ
หยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการ
ดาํเนินการของกองทุนเปิดนั้นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ
คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตาม (1) หรือ 
(2) เกิน 1 วนัทาํการ บริษทัจดัการจะรายงานการเปิดรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้ง
แจง้การเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบในทนัทีท่ี
สามารถกระทาํไดด้ว้ย 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ
คาํสั่ง      สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บแลว้ หรือหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน บริษทัจดัการอาจหยดุคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้
 

2. บริษทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยดุ
รับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วย  ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางค ์ข้ึนไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้
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ในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้คาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลนั 

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษทัจดัการหยดุรับคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับ   คาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

21. การช าระค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงนิ : 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดไม่สามารถชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนได ้และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน บริษทัจดัการ
อาจชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด 

22. สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้าม)ี และที่
ปรึกษา (ถ้าม)ี : 

22.1. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ : 

ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  
(1) การบริหารกองทุนรวม  

ก) ยื่นคาํขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชนคร้ังแรก  

ข) จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่าง
บริษทัจัดการและผูถื้อหน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ย่าง
เคร่งครัด 

ค) นาํเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรัพยต์่าง ๆ และซ้ือขาย จาํหน่าย สั่งโอน เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมเติมหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษทัจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายและตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมติั 
ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

ง)  ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  

จ)  ดาํเนินการเพ่ิมจาํนวนเงินทุนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ หรือยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนใน
วนัทาํการถดัจากวนัทาํการรับซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น แลว้แต่กรณี 

ฉ) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
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ช)  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าท่ีจาํเป็น
เพื่อรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ซ)  เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการกองทุนรวมตาม “ขอ้ 28. 
วธีิการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ” 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม  
ก)  จดัใหมี้การรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

และกองทุนรวมให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการกองทุนรวมตามท่ีกาํหนดไวใ้น “ขอ้ 23. 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

ข)  ไดรั้บค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น “ขอ้ 23. 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(3) การแต่งตั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการจดัการกองทุนรวม  
ก)  จดัให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวั
ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.2 ทั้งน้ี โดยไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  

ข)  แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ค)  จดัให้มีผูส้อบบัญชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

ง)  แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีกองทุนรวมเม่ือยติุหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร  
 (4) การดาํเนินการอ่ืนๆ  

ก)  ออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพ่ือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

ข)  จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  
ค)  จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ       ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
ง)  จดัทาํรายงานทุกรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชีและส่งรายงาน

ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินปีบญัชีนั้น 

จ)  จดัทาํรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน
เปิดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น   และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วย ลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั
ส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าวหรือเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ 
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ฉ)  จดัทาํหนงัสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชีและส่ง
ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินปีบญัชีนั้น 

ช)  แจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพ่ิมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพ่ิมเติมจาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

ซ)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดในกรณีท่ีหลกัฐาน
ดงักล่าวสูญหายหรือถูกทาํลาย 

ฌ) จดัทาํรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั    และ
จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทุกวนัทาํการนั้น 

ญ) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวนั  และจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทุกวนัทาํ
การ 

ฎ) จดัทาํรายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมมีมูลค่าเกินอตัราท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดย
มิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นมาเพ่ิมเติม  

ฏ) จดัให้มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตาม
ขอ้ 13, 14 และขอ้ 16 

22.2. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ : 

สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  
(1)  ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 
(2)  บอกเลิกสญัญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  
(1)  ดูแลให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดร้ะบุไวใ้น  “ขอ้ 22.1 สิทธิ หนา้ท่ี และ

ความ     รับผิดชอบของบริษทัจดัการ”  
(2)  ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตาม ม.125 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งเคร่งครัด  
(3)  รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมออกจากทรัพยสิ์นของ

ผูดู้แล ผลประโยชน์ พร้อมทั้ งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
โครงการและในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม  

(4)  ดาํเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาํหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆซ่ึงเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมตามคาํสัง่ของบริษทัจดัการเม่ือเห็นวา่มีหลกัฐานถูกตอ้งแลว้ ตลอดจนรับชาํระหรือชาํระราคา
ค่าหลกัทรัพยด์งักล่าว  

(5)  รับรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและจาํนวนหน่วยลงทุน ท่ีบริษทัจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามขอ้ 24. 
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(6)  รับรองความถูกตอ้งในจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหน่วยลงทุนให้กบัผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน
ตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัการโอนเขา้บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
ถูกยกเลิกจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของบริษทัจดัการ 

(7)  จ่ายเงินอนัเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคาํสัง่ของบริษทัจดัการ 
(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพ่ือผลประโยชน์ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การรับเงินปันผล 

การรับดอกเบ้ีย การรับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ี
กองทุนรวมพึงจะไดรั้บ รวมทั้งดาํเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ  ทั้งน้ี สิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้
เป็นของบริษทัจดัการ 

(9) จดัทาํรายงานดงัต่อไปน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งใหบ้ริษทัจดัการ  
9.1 รายงานถึงผลในการดาํเนินการตามคาํสั่งของบริษทัจดัการเก่ียวกบัการรับและจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

การรับเงินปันผล ดอกเบ้ีย และอ่ืน ๆ  
9.2 จดัทาํบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว ้ 
9.3 จดัทาํบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมท่ีรับฝากไว ้ 
9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัและ

คาํนวณดอกเบ้ียคา้งรับ  
9.5 รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลกัทรัพยแ์ละตาม

สถานภาพของหลกัทรัพยพ์ร้อมคาํนวณดอกเบ้ียคา้งรับ (ถา้มี) 
9.6 รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีค่าซ้ือหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรัพย ์
9.7 รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
9.8 รายงานเงินปันผลคา้งรับของกองทุนรวม 

(10) จดัทาํรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการ
หรืองดเวน้ กระทาํการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีระบุไวใ้น “ขอ้ 22.1 สิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ” และส่งให้แก่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว  

(11) แจง้ให้บริษทัจดัการทราบในกรณีท่ีบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยร์วมถึงประกาศหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว  

(12) ดาํเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวม ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เขา้
มามีอาํนาจต่อการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบริษทัจดัการ  

(13) ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษทัจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน  หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเม่ือไดรั้บ
คาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนใหเ้รียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  

(14) รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  
(15) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 และประกาศท่ีออกตามความในมาตราน้ี ในกรณี

ท่ีผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 และประกาศท่ีออกตามความในมาตราน้ี 
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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(16) ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(17) ใหค้วามเห็นชอบบริษทัจดัการในวธีิการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรม ใน
กรณีท่ีวิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นตามปกติทาํให้มูลค่าทรัพยสิ์นไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะ
คาํนวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(18) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์   ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ย       
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

22.3. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน : 

สิทธิของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามสัญญาแต่งตั้ ง

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
(2) บอกเลิกการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

แต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
(1) แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม คาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวม ตลอดถึงคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(2) ตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยและครบถว้นของเอกสารท่ีใชใ้นการสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุน  
(3) รับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซ้ือและชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขท่ีระบุในโครงการ  
 
(4) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
(5) ทาํการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้  
(6) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

22.4. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจาํหน่าย : 

- ไม่มี - 

22.5. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน : 

- ไม่มี - 

22.6. สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ : 

ไม่มี - 
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

23.1. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : 
บริษทัจดัการคิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน โดยในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว  
ทั้ งน้ี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษทัจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ปิดประกาศไวท่ี้สํานักงานของบริษทัจดัการและ
ผู ้ส นั บ ส นุ น ก า ร ข า ย ห รื อ รั บ ซ้ื อ คื น  ร ว ม ทั้ ง จั ด ใ ห้ มี ข้อ มู ล ไ ว้บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษัท จั ด ก า ร 
(http://www.tiscoasset.com) ต่อไป  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
บริษทัจดัการคิดค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณเป็นราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
- ไม่มี – 
 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 27.3 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอตัรา 30 
บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผูโ้อนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวใน
วนัท่ียืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน 
 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาํคญัหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหน่ึงใบสาํคญัหน่วยลงทุน  
- ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 200 บาทต่อหน่ึงเล่ม 
 
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ : 
- ไม่มี - 
 
อ่ืนๆ ระบุ : 
อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
อตัราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนขา้งตน้จะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) 
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23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน : 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
อตัราร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีคาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 
อตัราร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีคาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
อตัราร้อยละ 0.125 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีคาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : 
- ไม่มี - 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 
- ไม่มี - 
 
อ่ืนๆ ระบุ : 
1) ค่าใชจ่้ายของศูนยรั์บฝากต่างประเทศเพ่ือใหส้ามารถลงทุนในตราสารท่ีออกโดยรัฐบาลไทย รัฐวสิาหกิจไทย 

ธนาคารพาณิชย ์ และสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนท่ีออกจาํหน่ายในต่างประเทศ ตามท่ี 
จ่ายจริง 

2) ค่าใชจ่้ายของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอกเพ่ือให้สามารถลงทุนในตราสารท่ีออกโดย
รัฐบาลไทย รัฐวสิาหกิจไทย ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนท่ีออกจาํหน่าย
ในต่างประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง  

3) ค่าสญัญาฟิวเจอร์ สญัญาฟอร์เวร์ิด หรือสญัญาสวอปท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียหรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ตามท่ีจ่ายจริง 

4)  ค่าอากรแสตมป์และค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตามท่ีจ่ายจริง  
5) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม 

ตามท่ีจ่ายจริง  
6) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามท่ีจ่ายจริง  
7) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพ ์ค่าแปลหนงัสือช้ีชวน และค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางหนงัสือพิมพ ์ 
8) ค่าใชจ่้ายในการมีบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุน  บญัชีกองทุนรวม  บญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  หรือบญัชี

อ่ืน ๆ กบัธนาคาร ค่าใชจ่้ายในการรับชาํระเงินค่าจองซ้ือหรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงิน   
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ  ค่าอากรแสตมป์  ค่าไปรษณียากร         
ค่าโทรศพัท ์ ค่าโทรสาร  ค่าสมุดเช็ค  ตามท่ีจ่ายจริง 
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9) ค่าจดัทาํและจดัพิมพแ์บบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม เช่น ใบคาํขอเปิดบญัชี คาํสั่งซ้ือ คาํสั่ง
ขาย คาํขอโอนหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ ใบแจง้ยอดการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน (Statement) ใบสาํคญัหน่วยลงทุน สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค่าแบบฟอร์ม เช็คบญัชี
จองซ้ือหน่วยลงทุน บญัชีกองทุนรวม และบญัชีจ่ายค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

10) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพ ์และค่าแปลรายงานประจาํปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุน
รวมหรือตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด  

11) ค่าจัดทาํและค่าพิมพ ์ หนังสือโตต้อบผูถื้อหน่วยลงทุน  หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร  หรือประกาศตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. กาํหนด จดหมายข่าว สารสัมพนัธ์ ตลอดจนค่าส่งเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าว
ใหแ้ก่    ผูถื้อหน่วยลงทุน  

12) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการจดัส่งเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมโดยตรง และค่าใชจ่้ายในการโตต้อบผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ค่าแสตมป์  
ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร  

13) ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกองทุนรวม  เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าจดัพิมพแ์ละ
จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวหรือประกาศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี
กฎหมายหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกาํหนด ตามท่ีจ่ายจริง  

14) ค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงการ  เช่น การลงประกาศหนงัสือพิมพ ์การจดัประชุม
ผูถื้อหน่วยลงทุน  การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน  หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎหมาย     
ก.ล.ต.  

15) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์และค่าส่ือโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์กองทุนรวมตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนาํกองทุนรวมและค่าใชจ่้ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ
อนัเน่ืองเก่ียวกบักองทุนรวมในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 500,000 บาท  

16) ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชีและผูดู้แลผลประโยชน์และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการชาํระบญัชีกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  

17) ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือ
เรียกค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเม่ือไดรั้บ  
คาํสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเ น่ืองกับกองทุนรวม  เช่น  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู ้สอบบัญชีเ รียกเก็บ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ฯลฯ เป็นตน้  

   19) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จะไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิถวัเฉล่ียของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุน 

หมายเหตุ :  
อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายขา้งตน้จะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายขา้งตน้ (ถา้มี) และจะเป็นภาระของกองทุนรวม  
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และค่าส่ือโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนาํกองทุนรวมและค่าใชจ่้ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อนั
เน่ืองเก่ียวกบักองทุนรวมภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกจะเป็นภาระของบริษทัจดัการ 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ค่าใชจ่้ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนรายปี จะคาํนวณโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวนัและจะชาํระจากกองทุนรวมเป็น
รายเดือน 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายตาม 1) ถึง 18) ยกเวน้ขอ้ 15) จะตดัจ่าย
จากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบญัชีจะพิจารณาตดัจ่ายทั้งจาํนวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของ
กองทุนรวมเฉล่ียเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ่้ายนั้น ทั้งน้ี การตดัจ่ายค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีหรือตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
สาํหรับค่าใชจ่้ายในขอ้ 15) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามท่ีจ่ายจริง และในทางบญัชีจะพิจารณาตดัจ่ายทั้งจาํนวน
หรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัภายใน 1 รอบระยะเวลาบญัชี 

23.3. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย : 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 23.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ
กองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี และค่าใชจ่้ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีตาม
ขอ้ 23.2 หากมีความจาํเป็น    โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)   กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ให ้   ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ตามวธีิการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมดงักล่าว 
(1.1)    ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และ 
(1.2)    ติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
(2)    กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษทัจดัการจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(3)   กรณีลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
บริษทัจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่
และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
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24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

เง่ือนไขพิเศษ :  

24.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน: 

1. บริษทัจัดการจะคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2.  บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน  และ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  
(2.1) คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ  
(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ดงัต่อไปน้ี 
(ก)   วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายล่าสุด 
(ข)   วนัทาํการซ้ือขายล่าสุด โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 
(ค)   วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซ้ือขายแต่ละคร้ังห่างกนัยาวกวา่ 1 เดือน 
(ง)   วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทาํการ
ถดัไป 
ความใน (ก) มิใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการ และกองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  (2.4)   ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายล่าสุด โดยให้
ประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือ
ส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณนั้น 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศ
ขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  
ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทาํผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจดัข้ึน
โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสาํนกังานยอมรับ บริษทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทาํการถดัไปได ้
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การประกาศขา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั และปิดประกาศ
ไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อ 
ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
หรือจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
(3.1) คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยม
ตาํแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ตดั
ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดั
ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น 
(3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 
ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์นั้น
รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด  

24.2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 1 สตางค ์หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
บริษทัจดัการจะจดัทาํและจดัส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการ
นบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและจดัใหมี้สาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทั
จดัการเพื่อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบไดโ้ดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการ
อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(3) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุน 

ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
คร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
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ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อ
การคาํนวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษทั
จดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งดว้ย 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไปและคิด
เป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับตั้ งแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่  
1 สตางคข้ึ์นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวนัทาํการถดั

จากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน
วนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
(ค) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(ง) การดาํเนินการของบริษทัจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม (1)  ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เพื่อให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์
รับรอง ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) ใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล
ในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนงัสือให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวพร้อม
สาํเนา      รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทาํตาม (1) ให้สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 
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3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษทัจดัการจะ

ปฏิบติัดงัน้ี 
(ก) กรณีราคาขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลดบริษทัจัดการจะจ่ายเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน่ั้นและจ่ายเงินของ
บริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุ
ดงักล่าว 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา   เพ่ือชดเชย
ราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่ปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่
บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะ
ปฏิบติัดงัน้ี 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบั
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทั
จดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 55 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
รายใด   มีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมี
การจ่ายเงินให้   ผูถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
บริษทัจดัการจะชดเชยราคาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2)(ก) บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดได ้
 

4. บริษทัจดัการจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
ประกาศ การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
มีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือน มีนาคม 
วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรกวนัท่ี 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2548 

26. ก าหนดเวลาและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่จะนาํผลกาํไรไปลงทุนต่อเพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามขอ้ 16 “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

- ไม่มี - 

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี  
(ก) กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนใหบิ้ดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหก้บัทายาท หรือผูรั้บผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
ทั้ งน้ี  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอ่ืน 
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้  
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วธีิการโอนหน่วยลงทุน  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีสํานักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ี   ผูรั้บโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนรวมกบับริษทัจดัการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียด 
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน  
พร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามท่ีกล่าวในขอ้ (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้  
ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอตัรา 30 บาทต่อหน่วย
ลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวนัท่ียื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุในขอ้ 23.1 
หลงัจากท่ีไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนา 
คาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
การโอนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตาม (ก) (ข) และ (ค) ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึก
ขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะออกหนงัสือรับรองสิทธิให้แก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนและผูรั้บโอน
หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บคาํขอโอนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น  

27.4. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีการจดัการให้เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 28 

27.5. สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉล่ียคืนจากผูช้าํระบญัชี ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวม 

27.6. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

-ไม่มี – 

28. วธีิการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ : 

28.1 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แลว้ทั้ งหมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
28.2  ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ

จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดมี้มติแกไ้ขและแจง้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี  
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ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้ งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 

 ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุน
อาจดาํเนินการขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดได ้

 
28.3  หากการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ระยะเวลา และหรือประเภทของโครงการกองทุนรวม บริษทัจดัการจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก
ทั้งสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

 
28.4  บริษทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพ่ิมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจาก ผูถื้อ

หน่วยลงทุนแลว้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษทัจัดการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
(1)   บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบีย

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

โครงการ ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
 (3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งกาํหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วย

ลงทุนเพ่ิมทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้การเพ่ิมเงินทุนโครงการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัจดัการ หรือ ช่องทางอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

29. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม : 

เง่ือนไขพิเศษ : 
29.1 เม่ือทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 
 
29.2 หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงัน้ี 

(1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด 
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ย

กวา่ 50 ลา้นบาทในวนัทาํการใดและบริษทัจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดนั้น  
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใด
ติดต่อกันคิดเป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้งหมด ทั้ งน้ี ไม่
รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
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29.3  เม่ือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษทัจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการหรือ
งดเวน้กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือเม่ือ
สาํนกังานมีคาํสั่งเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุน 

 
29.4 เม่ือไดรั้บความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 
55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 
ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุน
อาจดาํเนินการขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดได ้

30. การด าเนินการเมือ่เลกิโครงการ : 

30.1 บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพ่ือเลิกกองทุนรวม 
30.1.1 กรณีเลิกกองทุนตามขอ้ 29.1 

ก) แจง้เป็นหนงัสือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ และ 

ข) แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และสาํนกังานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อ
ขายหลกัทรัพยท์ราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ และกระทาํการดว้ยวิธีอ่ืนใด เพื่อให้ประชาชนรับทราบขอ้มูลในเร่ือง
ดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวนัแห่งทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ค) จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืน
เม่ือทวงถามใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม 

30.1.2 กรณีเลิกกองทุนตาม 29.2 
(ก) ยติุการรับคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.2 (1) หรือ 29.2 (2) 
(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

รวมทั้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ีภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่
วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.2 (1) หรือ 29.2(2) 

(ค) จาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํ
การท่ีปรากฏเหตุตาม 29.2 (1) หรือ 29.2 (2) เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พ่ือชาํระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 



 

 
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ทิสโก ้สแตรทิจิก ฟันด ์ 59 

(ง) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 
10      วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.2 (1) หรือ 29.2 (2) และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 

เม่ือไดด้าํเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม 
(ค) บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการ
ชาํระบญัชีของกองทุนรวม 
 

30.2 ในกรณีท่ีปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 29.2 บริษทัจดัการจะไม่ตอ้งดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) การจดัทาํและจดัส่งหนงัสือช้ีชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบนัตามขอ้ 22.1 (4 ) ฉ) หากวนัท่ีปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑ ์ดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งหนงัสือช้ีชวน 
(2) การจดัทาํและจดัส่งรายงานเพ่ือแสดงขอ้มูลตามขอ้ 22.1 (4) ง) และ จ) หากวนัท่ีปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดข้ึนก่อนหรือในวนัท่ีครบกาํหนดจดัทาํหรือจดัส่งรายงาน 
(3) การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 24.1 

นบัตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 24.1 
นบัตั้งแต่วนัทาํการ   ถดัจากวนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลีย่เงนิคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ : 

เม่ือเลิกโครงการแลว้ บริษทัจัดการจะจัดให้มีการชาํระบัญชี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
เพื่อดาํเนินการคิดคาํนวณรวบรวมทรัพยสิ์น  จดัทาํบญัชี จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระภาระหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทาํการอยา่งอ่ืนตามแต่จาํเป็นเพ่ือชาํระบญัชีกองทุนรวมให้เสร็จส้ิน และ 
ผูช้ ําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ ทั้ งน้ี  
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
สาํหรับค่าใชจ่้ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและผู ้
ชาํระบญัชีจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู ่เม่ือไดช้าํระบญัชี
เสร็จเรียบร้อยแลว้ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และผูช้าํระ
บญัชีจะโอน     ทรัพยสิ์นคงคา้งใด ๆ ท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

32. ข้อก าหนดอืน่ๆ : 

32.1 การกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 
บริษทัจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) กูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนไดเ้ฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน 
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(2) เงินท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนตอ้งนาํมาชาํระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

(3) จาํนวนเงินกูย้มืเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของ กองทุน  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นและสมควรเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาความ    ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้ง สาํนักงานอาจผ่อนผนัอตัรา
ดงักล่าวได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(4) คู่สัญญาในการกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนัและไม่เป็น
ผูดู้แล      ผลประโยชน์ของกองทุน ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม 
กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเอง 

(5) จดัทาํรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกูย้มืเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  และส่งให้
ผูดู้แล   ผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสัญญากูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขาย
โดยมีสญัญาซ้ือคืน 

ในการกูย้มืเงินดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการอาจทาํคาํขอวงเงินสินเช่ือ (credit line) ไวล่้วงหนา้ โดยการกูย้ืมเงิน
แต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงินแต่ละสญัญาไม่เกิน 90 วนั 
นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐาน
ตามท่ีกาํหนดโดยศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั แลว้แต่กรณี 
หรือใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีสาํนกังานยอมรับ และมีอายสุญัญาไม่เกิน 90 วนั 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัทาํและจดัส่งรายงานการกูย้ืมเงินหรือการทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 
 

32.2 การดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดของ
บริษทัจดัการ บริษทั  
จดัการจะเปล่ียนให้บริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการ
ไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้ งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจ
ขอใหส้าํนกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนบริษทัจัดการบริษทัจัดการ 
จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว  หากบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทั
จดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
 

32.3 เอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได/้สญัญาสาํคญั 
สาํเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปน้ีสามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่งเวลาทาํการปกติ ณ สาํนกังานของบริษทัจดัการ  
ชั้น 9 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ เลขท่ี 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
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ก. โครงการจดัการกองทุนรวม  
ข. ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ  
ค. สญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 

32.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 
บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการ
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจาํเป็นเพ่ือให้

กองทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทั
จดัการตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้น
ดว้ย 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี และในรายงาน
รอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษทัจดัการได ้เวน้แต่เป็นการ
รับผลประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการจดัให้แก่บริษทัจดัการหรือพนกังานของบริษทัจดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้
บริษทัจดัการ 
 

  32.5  ขอ้จาํกดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน  
เน่ืองจากบริษทัจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอ
ขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือ 
ผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของ
บุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีข้ึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซ้ือ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้มสาํหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) ดงันั้น ผูล้งทุน หรือผูรั้บโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่
กรณี) จะตอ้งแสดงตนในเวลาท่ีจองซ้ือ หรือสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือในเวลาท่ีลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน 
(แลว้แต่กรณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิไดเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person  
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจเพ่ิมเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ท่ีอาจจะกาํหนดข้ึนในอนาคต
นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ีจะแจง้
ประเทศท่ีเพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั  
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32.6 การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นให้มีจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวมนั้นภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เวน้
แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 

32.7  ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุน 
 

32.8  ขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัส่วนสาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
(ก) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป  
(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้  
(ญ) บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
(2) กรณียกเวน้ให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงได้แก่กรณี
ดงัต่อไปน้ี  
(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสัดส่วน ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีทีเอฟดงักล่าวในตลาดรอง  
(ข) กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุน
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ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ไดไ้ม่เกินสดัส่วนท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจาก
สาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร  
(ค) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรอ่ืนใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมได ้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้
แล้วทั้ งหมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน ทั้ งน้ี ในการผ่อนผนัดังกล่าว สํานักงานจะพิจารณาถึง
ประโยชน์โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ให้หมายความถึงผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพ
คล่อง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 

32.9 หลกัเกณฑใ์นการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการใชว้ิธีการในการดาํเนินการตามความเหมาะสม 
หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษทัจดัการ
กองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ เช่น บริษทัจดัการกองทุนจะไม่
นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติในเร่ืองดงักล่าว โดยจาํนวนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติ และวิธีการนับมติ 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
การดาํเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หาก
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีให้ดาํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่
มตินั้นเสียไป  
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้ง
ไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ไดรั้บมติผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ไดรั้บมติผูถื้อหน่วยลงทุน
ชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
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32.10     ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act  
(ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั้น นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลงั
ดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
  
กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ตอ้งเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพ่ือ
หาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภทตอ้ง
จดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
  
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรั้บ
ผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี คือ 
(1) ตอ้งถูกหักเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตาม
ขอ้กาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูส้นบัสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น 
NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
และผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจทาํ
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาํเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้
อีกต่อไป  
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เพ่ือมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษทัจดัการ
และกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้ งผูท่ี้เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์น และผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ 
ท่ีอยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บ เป็นตน้) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกบับริษทัจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ร้องขอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบ
ความเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มูลตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูล
เม่ือขอ้มูลท่ีเคยให้ไวมี้การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด
ของกฎหมายดงักล่าว 
(3) ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุน
หรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลา
ท่ีบริษทัจดัการกาํหนด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี
ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดาํเนินการตามท่ีบริษทั
จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   
(1) ไม่รับคาํสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายนั้นได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้ง
ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทาํเพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษทัจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าว
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แลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏิบติับริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) เท่านั้น  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวน
สิทธิไวข้า้งตน้ บริษทัจดัการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ  
โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่
จาํเป็นตอ้งร้องขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

- ไม่มี - 


