หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
(TISCO Mid/Small Cap Equity Fund: TISCOMS)
คำเตือน :
* กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เป็นกองทุนที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) และ
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม (TISCOMS-SSF) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนกำรลงทุน
* มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริษัทจัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน
* กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ควำมรับผิดของกองทุนที่มีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของ
กองทุนยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
* ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม (TISCOMS-SSF) ไปจำหน่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
* ผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม (TISCOMS-SSF) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี หำกไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่เคยได้รับภำยในกำหนดเวลำ มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตำมประมวลรัษฎำกร
* กำรลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ ก ำรฝำกเงิ น และมี ค วำมเสี่ ย งของกำรลงทุ น ผู้ ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ Mid/Small Cap อิ ค วิ ตี้
เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
* ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
* ในกรณี ที่ ก องทุ น เปิ ด ทิ ส โก้ Mid/Small Cap อิ ค วิตี้ ไม่ ส ำมำรถด ำรงสิ น ทรั พ ย์ ส ภำพคล่ อ งได้ ต ำมที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด
ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมที่มีคำสั่งไว้ได้
* ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
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ประเภท นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม และผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ชื่อกองทุน
ประเภท
อำยุโครงกำร
มูลค่ำที่ตรำไว้
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดกำรกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม








กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCO Mid/Small Cap Equity Fund : TISCOMS)
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่กาหนดอายุโครงการ
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
27 มีนาคม 2556
11 กรกฎาคม 2556

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/
หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สาหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน
ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (unrated securities) และตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการรับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือ
ที่ผู้ออกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตรา
สารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และ/หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ ก สาหรับกองทุนนี้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หาก
ต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกาหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่
บริษัทจัดการกาหนดไว้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น
หรือหากมูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน
1) ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน ซึ่งกาไรที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
2) ผู้ลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark)
ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ (benchmark) ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุน
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุน


กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน คือ
1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่ม
มูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return)
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ลงทุนที่จัดตั้ง
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
สมมติฐานในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากแต่ละชนิดหน่วยลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
วันที่ 1 :
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุน A เท่ากับ 1,440,846,746.62 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน SSF จานวน 10,000,000 บาท
3. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A จานวน 50,000,000 บาท
4. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 500,000 บาท
หน่วย: บาท
รำยกำร
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทาการก่อนหน้า
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จานวน 500,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวม
1,440,846,746.62
500,000.00
1,441,346,746.62

ชนิดหน่วยลงทุน A
1,440,846,746.62
500,000.00
1,441,346,746.62

(84,506.35)
(760.56)
(6,760.51)
1,441,254,719.20
94,777,507.3859
15.2067
15.2068
15.2067

(84,506.35)
(760.56)
(6,760.51)
1,441,254,719.20
94,777,507.3859
15.2067
15.3589
15.2067

3

ชนิดหน่วยลงทุน SSF
15.2067
15.2068
15.2067

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
วันที่ 2 :
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน SSF จานวน 10,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน A จานวน 50,000,000 บาท
3. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึน้ 1,500,000 บาท
หน่วย: บาท









รำยกำร
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทาการก่อนหน้า
รายการของวันทาการก่อนหน้าที่เกีย่ วข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
1) ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน SSF
2) ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

กองทุนรวม
1,441,254,719.20

ชนิดหน่วยลงทุน A
1,441,254,719.20

ชนิดหน่วยลงทุน SSF

10,000,000.00
(50,000,000.00)
(40,000,000.00

(50,000,000.00)
(50,000,000.00)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จานวน 1,500,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน(/365)
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.1712%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า (หน่วย)
1) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วย
ลงทุน SSF จานวน 10,000,000 บาท/15.2068 =
657,600.5471 หน่วย
2) หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิด
หน่วยลงทุน A จานวน 50,000,000 บาท/15.2067 =
3,288,024.3576 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1,401,254,719.20

1,391,254,719.20

10,000,000.00

1,500,000.00
1,402,754,719.20

1,489,295.31
1,392,744,014.51

10,704.69
10,010,704.69

(82,243.70)
(740.20)
(6,579.49)
1,402,665,155.81
92,147,083.5754

(81,656.77)
(734.91)
(6,532.54)
1,392,655,090.29
91,489,483.0283

(586.93)
(5.29)
(46.95)
10,010,065.52
657,600.5471

15.2220
15.2221
15.2220

15.2220
15.3743
15.2220

15.2221
15.2222
15.2221

10,000,000.00
10,000,000.00

กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ?
กองทุนนี้เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทน
ทีกองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยง
ของการลงทุนได้
ผู้ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกาหนด
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนต้องทนต่อการเคลือ่ นไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น
4

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร ?
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนคือ วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

ส่วนที่ 2 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน


กองทุนรวมนี้มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร ?
กำรขำยหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อสามารถชาระเงินเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จากัด” หรือ
นาเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จากัด ตามที่กองทุนได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กาหนดดังต่อไปนี้
- ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่บัญชี 00011130050960
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักสีลม
เลขที่บัญชี 001-1-31349-3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสานักรัชโยธิน
เลขที่บัญชี 111-3-05847-7
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่บัญชี 101-3-39757-3
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาสานักเพลินจิต
เลขที่บัญชี 001-0-16443-3
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู
เลขที่บัญชี 182-6-00271-5
กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.00 น.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป



กรณีใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ?
บริษัทจัดการจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อ
หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนาม
ของ US Person
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกาหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนื อจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ



กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว และ
กำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?
กำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อ นกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน คืน แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ได้มีคาสั่งขายคืน หน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดได้ใน กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
พบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
5

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจ
หยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือ
จะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่ บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม
กำรหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้


วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอี กกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบี้ยปรับ
การถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม (TISCOMS-SSF)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุดังต่อไปนี้
1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุน
รวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
(กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) (กองทุนปลายทาง)
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มาเข้ากองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อ
การออม (TISCOMS-SSF) (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดย
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ


กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้ ?
สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการ
โอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัท
จัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน พร้อม
เอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000
หน่วย ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการ
จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้รับคาขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) จะนาไปจาหน่าย จ่ายโอน จานาหรือนาไป
เป็นประกันมิได้







ท่ำนสำมำรถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่ ?
ได้ ทั้งนี้ การซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์
กำรลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) คืออะไร?
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การที่ผู้ลงทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษทั ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนาเงินค่า
เบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษทั ประกันชีวิตกาหนดไว้ โดยสัด ส่วนเงินค่าเบี้ย
ประกันชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นาไป
ลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลื อกไว้ อนึ่ง ผลการดาเนินการจาก
การซื้อกรมธรรม์ควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำง ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

ส่วนที่ 3 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน


กองทุนรวมนี้มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของ
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
กองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลั งการเสนอ
ขายครั้งแรก








ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ? ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร ? ข้อมูลเกี่ยวกับกำรถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำที่ประกำศกำหนดเป็นอย่ำงไร ?
ไม่มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว
อย่ำงไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์
จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืน
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคาสั่งขายคืนและได้ทารายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม
และนาส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุน ไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต ผ่านบัญชีแบบ
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง และไม่สามารถส่งคา
สั่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนมายังบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
กองทุนรวมนี้มีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำร
ดังกล่ำวหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกากับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด โทรศัพท์ 0-2633-6455 ถึง 6457
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-1111
ทั้งนี้ กองทุนนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

ส่วนที่ 4 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยชื่อคณะกรรมกำรของบริษัท ได้แก่
1. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
2. นายชาตรี จันทรงาม
3. นายพิชา รัตนธรรม
4. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
5. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
6. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
7. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา
รำยชื่อผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่
1. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
2. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส

ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตาแหน่ง กรรมการอานวยการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
1. จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท : 92 กองทุน
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม: 47,028.24 ล้านบาท
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่
1. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา
ตาแหน่ง
ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
3. นายสุรชัย พรชัยทิพย์รัตน์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้
4. นายอนุชา หล่อทองคา
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน
5. นางสาวเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
6. นายนราธร จารุกุลวนิช
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
7. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
8. นายพีรภัทร์ แสงทองฉาย
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
9. นายภัคพล วนวิทย์
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
10. นายสากล รัตนวรี
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
11. นายเฉลิมเดช เตชะโต
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
12. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
13. นายณัฐภณ อัศวเหม
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
14. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
15. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
16. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
17. นายอิทธิกร ปราการพิลาศ
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
18. นายเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
19. นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล
ตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุน
20. นางสาวรณิดา อังสนันท์
ตาแหน่ง
หัวหน้าปฏิบัติงานวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง


รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรกองทุน รวม รวมทั้งหน้ ำ ที่ควำมรับผิด ชอบ
ของผู้จัดกำรกองทุนดังกล่ำว?

1. นายณัฐภณ อัศวเหม
ประสบกำรณ์ทำงำน
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
สอบผ่าน CFA ระดับ 3

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท

บทบำท/หน้ำที่

2560 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการกองทุน

บริหารกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล

ในอุตสำหกรรมกำรจัดกำรกองทุน
ประสบการณ์ทางาน 4 ปี

บริษัทหลั กทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ วิ เคราะห์การลงทุนในตราสาร
Certified FRM Holder,

จากัด

จานวนปีที่อยูใ่ นธุรกิจจัดการลงทุน 3 ปี

GARP/2557
BA in Economics, Thammasat
University (สิงหาคม 2550 -

2558-2560 ผูจ้ ัดการกองทุน/นักวิ เคราะห์
บริหารกองทุน/วิ เคราะห์การลงทุนใน
บริษัทเอฟดับบลิ วดีประกันชีวิต จากัด ตราสารทุน
(มหาชน)

พฤษภาคม 2554)
2558

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการกองทุน

บริหารกองทุนรวม/วิ เคราะห์การลงทุน

บริษัทหลั กทรัพย์จัดการกองทุน

ในตราสาร

กรุงไทย จากัด (มหาชน)
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จานวนปีที่เป็นผูจ้ ัดการกองทุน 2 ปี

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
2. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร
ประสบกำรณ์ทำงำน
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

CFA Charter Holder

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท

บทบำท/หน้ำที่

ในอุตสำหกรรมกำรจัดกำรกองทุน

ผูจ้ ัดการกองทุน/ บริหารกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ,กองทุนรวมและ ประสบการณ์ทางาน 8 ปี
กองทุนส่วนบุคคล

2558 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดการกองทุนอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

Certified FRM Holder,
GARP / 2552

ผูจ้ ัดการกองทุน/ บริหารกองทุน
จานวนปีที่อยูใ่ นธุรกิจจัดการลงทุน 8 ปี
รวมและกองทุนส่วนบุคคล

Macquarie University

วิเคราะห์และควบคุมความเสีย่ ง
กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยง จานวนปีที่เป็นผูจ้ ัดการกองทุน 6 ปี
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล

2553 -2558

ผูจ้ ัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

Master of Applied Finance,
Australia / 2551
2552 -2553
Assumption University
Bachelor of Business
Administration - Finance and
Banking /2550

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมความเสีย่ ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

2550

เจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
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วิเคราะห์และควบคุมความเสีย่ ง
พอร์ตการลงทุนของบริษัท
หลักทรัพย์

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
3. นายอนุชา หล่อทองคา
ประสบกำรณ์ทำงำน
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

CFA charter holder

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลำ

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
บทบำท/หน้ำที่
ชื่อบริษัท
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจัดการลงทุน - ตรา บริหารกองทุนรวมและกองทุน
สารทุน บลจ. ทิสโก้
สารองเลี้ยงชีพ

2548– 2552

นักวิ เคราะห์การลงทุน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด

2547– 2548

Account Officer

รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้แก่
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
2. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จากัด
6. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด
10. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
14. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
16. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
18. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
23. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
24. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
25. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
26. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด
27. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
28. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
29. ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
30. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด

จานวนที่อยูใ่ นธุรกิจจัดการกองทุน 8 ปี

ติดตามลู กหนี้ที่ผา่ นการปรับ
โครงสร้างหนี้

จานวนปีที่เป็นผูจ้ ัดการกองทุน 8 ปี

โทรศัพท์ 0-2633-7381-84
โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรศัพท์ 0-2680-1234
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรศัพท์ 0-2275-0888
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรศัพท์ 0-2660-6688
โทรศัพท์ 0-2648-1111
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120
โทรศัพท์ 0-2660-5429
โทรศัพท์ 0-2657-7170
โทรศัพท์ 0-2949-1000
โทรศัพท์ 0-2635-1718
โทรศัพท์ 0-2627-3100
โทรศัพท์ 0-2673-5000 ต่อ 5201-5203
โทรศัพท์ 0-2231-3777
โทรศัพท์ 0-2285-5115
โทรศัพท์ 0-2217-8888
โทรศัพท์ 0-2659-7000
โทรศัพท์ 0-2697-3873
โทรศัพท์ 0-2680-5053
โทรศัพท์ 0-2659-3456
โทรศัพท์ 0-2862-9009
โทรศัพท์ 0-2026-5100
โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4708
โทรศัพท์ 0-2470-1959, 0-2867-5901
โทรศัพท์ 0-2663-9999
โทรศัพท์ 0-2026-6222
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ประสบการณ์ทางาน 12 ปี

บริหารพอร์ตลงทุนของบริษัท

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จากัด



ในอุตสำหกรรมกำรจัดกำรกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
 รำยชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้แก่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 และ 0-2617-9111
ทังนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย




รำยชื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777
รำยชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่
นายเทอดทอง เทพมังกร นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ นายบรรจง พิชญประสาธน์ คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ส่วนที่ 5 คาถามและคาตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้


ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่ช่องทำงใดบ้ำง
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777
Website : http://www.tiscoasset.com
Email : tiscoasset@tisco.co.th
2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภทของควำมเสี่ยงในกำรลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทรำบ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk) คื อ โอกาสที่ราคาหลั กทรัพย์ หรื อ 1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของบริษัท
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น
จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาด
ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงิ นและตลาดทุ น
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต
ที่มี ผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ ในตลาดทุ นอย่ างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
หรือเกิดสงคราม เป็นต้น
เพื่อลดความเสีย่ งในด้านนี้
2. ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานของผู้ อ อกตราสาร (Business Risk) คื อ 2. กองทุ น จะพิ จารณากระจายการลงทุ น ในตราสารโดยผู้ อ อกตราสาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
ในหลายๆ ธุรกิจเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง
ของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆให้มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
3. สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่ 3. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคานึงถึง
กองทุนไม่สามารถจาหน่ายตราสารนั้นๆได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายใน
สภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องการ
4. ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกาส 4. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมีคุณภาพ มีประวัติ
ที่ ผู้ อ อกตราสารหนี้ ไ ม่ ส ามารถช าระคื น เงิ น ต้ น หรื อ ดอกเบี้ ย ได้ ต าม
การด าเนิ น งานที่ ดี และมี ค วามมั่ น คง นอกจากนี้ ผู้ จั ด การกองทุ น
กาหนดเวลา
จะติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาของตราสาร
อย่างสม่าเสมอ
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตรำส่วนกำรลงทุน
อัตรำส่วนกำรลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญำรำยใดรำยหนึ่ง (Company Limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ล่วงหน้าแฝง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศ ที่มีอันดับความ
รวมกันไม่เกินร้อยละ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
อัตรำส่วนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา
รวมกันไม่เกินร้อยละ
ใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
รวมกันไม่เกินร้อยละ
ล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไข
ให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ / เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP
- Reverse Repo
ไม่เกินร้อยละ
- Securities Lending
ไม่เกินร้อยละ
- Total SIP
รวมกันไม่เกินร้อยละ
- หน่วย Property
ไม่เกินร้อยละ
- หน่วย Infra
ไม่เกินร้อยละ
- สัญญาซื้อขายล่างหน้า (Derivatives)
- การเข้าทาธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ลงทุนไม่เกิน
(Hedging)
- การเข้าทาธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
Global Exposure
(Non-Hedging)
Limit

14

20
10

10

25
45

25

25
25
15
20
20
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
จากัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100%
ของ NAV

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ลงทุนไม่เกิน

- หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

- หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

- หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกินร้อยละ
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25
(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
(Financial Liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนั้น
(2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี Credit Rating อยู่ในระดับต่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี
Credit Rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมด
ของ กองทุนรวมหรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Infra ทั้งหมด
ของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็น
หน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Property
ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*
รำยกำรที่เรียกเก็บ

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

ไม่เกิน 2.6750%
ของ NAV ถัวเฉลี่ย
ของรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน
ไม่เกิน 2.6750%
ของ NAV ถัวเฉลี่ย
ของรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน

2.333

2.329

2.329

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่เกิน 2.1400%
ของ NAV
ไม่เกิน 2.1400%
ของ NAV

2.143

2.139

2.139

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่เกิน 0.085600%
ของ NAV
ไม่เกิน 0.085600%
ของ NAV

0.019

0.019

0.019

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่เกิน 0.267500%
ของ NAV
ไม่เกิน 0.267500%
ของ NAV
ไม่มี
ไม่มี

0.171

0.171

0.171

n.a.

n.a.

n.a.

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

บลจ. รับภาระ
บลจ. รับภาระ

บลจ. รับภาระ
บลจ. รับภาระ

บลจ. รับภาระ
บลจ. รับภาระ

บลจ. รับภาระ
บลจ. รับภาระ

ตามที่จ่ายจริง

0.017

0.012

0.013

อัตรำตำมโครงกำร

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่ประมำณกำรได้
- ชนิดหน่วยลงทุน A

- ชนิดหน่วยลงทุน SSF

○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
○ ค่าใช้จ่ายอื่น
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรไม่ได้
○ ค่าใช้จ่ายอื่น**
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (COMMISSION)

ตามที่จ่ายจริง

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
*

2.350

2.341

2.342

n.a.

n.a.

n.a.

0.954

0.508

0.408

2.27

1.30

0.95

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ย วเนื่องกับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.0107 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
รำยกำรที่เรียกเก็บ
○ ค่าธรรมเนียมการขาย*
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า**
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก**
- ชนิดหน่วยลงทุน A
- ชนิดหน่วยลงทุน SSF

○ ค่าธรรมเนียมการโอน

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

ไม่เกิน 1.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
n.a.

1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
n.a.

1.00% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 1.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

n.a.

n.a.

ไม่เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่มี
n.a.

ไม่มี
n.a.

ไม่มี
ไม่เรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่เกิน 2.50% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ทาการล่าสุดก่อนวันทา
รายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน แต่ไม่ต่ากว่า 200
บาท
30 บาทต่อ 10,000 หน่วย
หรือ เศษของ 10,000หน่วย

ไม่มี
n.a.

ไม่มี
n.a.

ไม่มี
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื่น
(3) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front End Fee) ให้แก่กลุ่มลูกค้า TMB Smart Port โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เป็นต้นไป
** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการจะใช้ราคา
ขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
รายละเอียดเงินลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ : 1,663,204,574.98 บำท

ประเภทเงินลงทุน/หลั กทรัพ ย์

กำรจัดอั นดับควำม
อั ตรำ วันครบ
น่ำเชื่อ ถื อ ของตรำสำรหรือ
ดอกเบีย้
อำยุ
ผู้อ อกตรำสำร /สถำบัน

หลั กทรัพ ย์ในประเทศ
หุ้น (Stock)
ธนำคำร
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (TCAP)
วัส ดุกอ่ สร้ำง
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเ มอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (EPG)
บริษทั ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (SKN)
พำณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (COM7)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (GLOBAL)
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (MAKRO)
บริษทั เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน) (MEGA)
ชิ้นส่ วนอิ เล็ กทรอนิกส์
บริษทั เคซีอี อีเ ลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน) (KCE)
สื่ อ และสิ่ งพิมพ์
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเ พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) (MAJOR)
บริษทั แพลน บี มีเ ดีย จากัด (มหาชน) (PLANB)
เงินทุนและหลั กทรัพ ย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) (JMT)
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) (JMT-W2)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) (KTC)
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (MTC)
อำหำรและเครื่อ งดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน) (CBG)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (M)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)
กำรแพทย์
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน) (BCH)
กำรท่อ งเที่ยวและสั นทนำกำร
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (ERW)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (TQM)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน) (BGC)
ของใช้ส่ วนตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (STGT)

จำนวนหน่วย/
มูล ค่ำยุติธรรม
เงินต้น
(บำท)
(หุ้น/บำท)

1,763,000.00
8,881,900.00
24,003,700.00
2,689,100.00
3,651,880.00
937,100.00
2,656,400.00
2,508,100.00
2,372,600.00
7,660,500.00
4,692,900.00
98,900.00
1,232,800.00
320,300.00
446,100.00
898,300.00
5,751,900.00
6,774,500.00
8,373,600.00
244,900.00
4,694,000.00
55,200.00
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62,586,500.00
62,586,500.00
90,462,882.00
42,455,482.00
48,007,400.00
274,194,558.00
75,967,075.00
60,621,208.00
38,655,375.00
98,950,900.00
57,184,680.00
57,184,680.00
81,552,000.00
35,589,000.00
45,963,000.00
160,635,238.00
106,528,830.00
466,808.00
36,984,000.00
16,655,600.00
147,197,890.00
46,394,400.00
52,775,125.00
48,028,365.00
101,617,500.00
101,617,500.00
31,484,736.00
31,484,736.00
32,694,150.00
32,694,150.00
49,756,400.00
49,756,400.00
1,876,800.00
1,876,800.00

ร้อ ยละของมูล ค่ำ
เงิน สิ นทรัพ ย์
ลงทุน สุ ทธิ

4.33
4.33
6.25
2.93
3.32
18.96
5.25
4.19
2.68
6.84
3.95
3.95
5.64
2.46
3.18
11.11
7.37
0.03
2.56
1.15
10.18
3.21
3.65
3.32
7.02
7.02
2.18
2.18
2.26
2.26
3.44
3.44
0.13
0.13

3.76
3.76
5.44
2.55
2.89
16.49
4.57
3.65
2.32
5.95
3.44
3.44
4.90
2.14
2.76
9.66
6.41
0.03
2.22
1.00
8.85
2.79
3.17
2.89
6.11
6.11
1.89
1.89
1.97
1.97
2.99
2.99
0.11
0.11

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

กำรจัดอั นดับควำม
อั ตรำ วันครบ
น่ำเชื่ อ ถื อ ของตรำสำรหรือ
ดอกเบีย้
อำยุ
ผู้อ อกตรำสำร /สถำบัน

ประเภทเงินลงทุน/หลั กทรัพ ย์

พั ฒนำอสั งหำริมทรัพ ย์
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (PSH)
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) (SPALI)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (WHA)
บริกำรรับเหมำก่อ สร้ำง
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเ นียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน) (STEC)
ยำนยนต์
บริษทั ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (STANLY)
ตลำดใหม่ (ตลำดหลั กทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ)
บริษทั อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน) (AU)
บริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จากัด (มหาชน) (SPA)
รวมหุ้น (Stock)

จำนวนหน่วย/
มูล ค่ำยุติธรรม
เงินต้น
(บำท)
(หุ้น/บำท)

2,820,400.00
3,388,100.00
28,981,400.00
3,477,600.00
145,000.00
3,166,400.00
8,935,750.00

รวมเงินลงทุน ( รำคำทุน 1,584,552,558.71 บำท )

185,572,928.00
32,434,600.00
56,920,080.00
96,218,248.00
52,859,520.00
52,859,520.00
24,577,500.00
24,577,500.00
92,212,435.00
30,555,760.00
61,656,675.00
1,446,465,717.00

ร้อ ยละของมูล ค่ำ
เงิน สิ นทรัพ ย์
ลงทุน สุ ทธิ
12.83
11.16
2.24
1.95
3.94
3.42
6.65
5.79
3.65
3.18
3.65
3.18
1.70
1.48
1.70
1.48
6.37
5.54
2.11
1.84
4.26
3.70
100.00
86.97

1,446,465,717.00 100.00

86.97

ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้ อนหลั ง
% ต่อปี

% ตำมช่วงเวลำ

ผลตอบแทนกองทุน
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
ควำมผั นผวนของผลกำรดำเนินงำน
ควำมผั นผวนของตัวชี้วัด

Year to Date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

-0.39%
-13.17%
40.94%
30.81%

44.05%
20.52%
26.85%
20.78%

-0.39%
-13.17%
40.94%
30.81%

-1.43%
-19.70%
30.02%
22.52%

-0.93%
-2.12%
20.39%
14.68%

0.80%
0.96%
18.89%
13.22%

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

Since
Inception
Return
5.66%
2.20%
18.81%
12.95%

ดัชนีชวี้ ั ดของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
หมำยเหตุ:
(1) เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน
(2) ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเป็นผลกำรดำเนินงำนหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้รั บฝำกทรั พย์สนิ หรื อค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
(3) ผลกำรดำเนินงำนในอดี ตของกองทุนรวมมิได้ เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี (Maximum Drawdown)
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-51.102%

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน













การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารแห่งทุน
เป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรั พย์สินอื่นเพื่อกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุ น
กาหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
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คาจากัดความ / คานิยาม :
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดาเนินงานของกองทุน
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective
Investment Scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน Property และ
กองทุน Infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน Infra หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ ซึ่งได้แก่ (1) กองทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน (2) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน
ลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กองทุน Property หมายถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (3) Foreign REIT
กองทุนรวม/กองทุน หมายถึง กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหรือ
การจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวน
หน่วยลงทุน
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ (1) เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
เงินฝาก (2) สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (3) สลากออมสินพิเศษที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
เงินฝากอิสลาม หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่
เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใดๆ
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมใน
ระยะยาวของผู้ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศที่มีการ
อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสาร
ที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี้ (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (3) พันธบัตร
ตัว๋ แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
(2) มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้
ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือ
ระบบนั้น
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
บริษัทจดทะเบียน/กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคล
อื่นใดที่อาจดาเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการ
จัดทาและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
แบบ Filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุ นทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทาการที่คานวณได้
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ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณเป็นราคาขายของวันทาการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณเป็นราคารับซื้อคืนของวันทาการรับซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
วันทาการซื้อขาย หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันทาการตามปกติ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทาการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทาการของประเทศที่กองทุนรวม
ต่างประเทศลงทุน และ/หรือวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือเป็นวันทาการที่สามารถทาการ
ชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทาการรับซื้อคืนตามข้อ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศ หมายถึง วันหยุดทาการในต่างประเทศที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็น
วันหยุดทาการของบริษัทจัดการในต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทาการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือ
วันหยุดทาการของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และ/หรือวันหยุดทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ (ถ้ามี)
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง (1) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (2) ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
สานักงาน/สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Foreign REIT หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
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Regulated Market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้
รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TISCO Mid/Small Cap Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : TISCOMS
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
- ไม่มี 1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน
เกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
2) บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจานวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุน
โครงการต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
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(2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทาให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนทีเ่ พิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ให้บริษทั
จัดการใช้มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกาหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทั้งนี้
บริษทั จัดการจะแจ้งการเพิ่มเงินทุนโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครัง้ แรก :
1) TISCOMS-A: ไม่กาหนด
2) TISCOMS-SSF: 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครัง้ ถัดไป :
1) TISCOMS-A: ไม่กาหนด
2) TISCOMS-SSF: 1,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
1) TISCOMS-A: ไม่กาหนด
2) TISCOMS-SSF: ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน :
1) TISCOMS-A: ไม่กาหนด
2) TISCOMS-SSF: ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
1) TISCOMS-A: ไม่กาหนด
2) TISCOMS-SSF: ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า :
1) TISCOMS-A: ไม่กาหนด
2) TISCOMS-SSF: ไม่กาหนด
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ได้
ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ และจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุน
ในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุน เปิด ทิ สโก้ Mid/Small Cap อิ ควิ ตี้ มีวัต ถุป ระสงค์ ที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้ล งทุน ทั่วไปที่ ต้อ งการได้รั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กโดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจาก
เงินปันผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
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เปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทาหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าว
อีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สาหรับส่วนที่เหลืออาจ
ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(structured note) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รั บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (unrated
securities) และตราสารแห่ง ทุ นของบริ ษัท ที่ ไม่ ไ ด้ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ (unlisted securities) เว้ น แต่ เ ป็น หุ้ น ที่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถือที่ตัวตราสารหรือ
ที่ผู้ออกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัว
ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และ/หรือลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สาหรับกองทุนนี้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ
วันทาการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุน
กาหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของ
กองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาด เช่น หากมูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น หรือหาก
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มูลค่าตลาดโดยรวมลดลง บริษัทจัดการอาจปรับหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1.1 ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.1
1.2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
1.2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
1.2.1.2 ธนาคารออมสิน
1.2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
1.2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1.2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตามข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.7
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ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี)
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย Property
2.1 ประเภทของตราสาร
2.1.1 หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่ อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
2.1.2 หน่วย Infra หมายถึง กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2.1.3 หน่วย Property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.1.3.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2.1.3.2 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
2.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ตามส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3
2.2.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน ดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.2.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
2.2.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่ วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) ของกองทุน นั้น
2.2.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) สาหรับทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Products (SIP) ของกองทุน นั้น
2.2.2.4 มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุน นั้น
2.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
2.3 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 2.1
2.3.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3
2.3.2 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ซึ่งจะต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบั ฝาก
ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตามข้อ 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.1 คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบคุ คลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
4.1.1 ธนาคารพาณิชย์
4.1.2 บริษัทเงินทุน
4.1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.1.4 บริษัทหลักทรัพย์
4.1.5 บริษัทประกันภัย
4.1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
4.1.7 กองทุนฟื้นฟู
4.1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
4.1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
4.2 ตราสารที่ใช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
4.2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ต้องมี Credit Rating อยู่ในระดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
4.2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
4.2.3 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
4.2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.4.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา (Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) ต้อง
เป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
4.2.4.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้ าประกั
้
น (Guarantor Rating) อยู่
ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
4.2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี ้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้
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ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
4.2.5.1 มี Credit Rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าว
ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้
4.2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
4.2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี ้อมูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิง
ได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.6.1 มี Credit Rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit Rating ระยะสั้นดังกล่าว
ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้
4.2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
4.2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
4.3 ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.4 ข้อกาหนดเพิ่มเติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC)
4.4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อเท่ากับราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม Reverse Repo
4.4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))
4.4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการในข้อ 4.4.4.1 บริษทั จัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทา Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการในข้อ 4.4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.4.4.3
4.4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวันมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า
Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมี
การกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัท
จัดการจะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4.4.2 ก็ได้
4.4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตามข้อ 4.4.4 ให้คานวณดังนี้
4.4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน
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และมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนีต้ ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอน
ตามข้อ 4.4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้
4.4.6 Discount Rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตรา
สารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
การทา Securities Lending ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
5.1 คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้อง
เป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
5.1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
5.1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
5.1.3 กองทุนฟื้นฟู
5.1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
5.1.5 ธนาคารพาณิชย์
5.1.6 บริษัทเงินทุน
5.1.7 บริษัทหลักทรัพย์
5.1.8 บริษัทประกันชีวิต
5.1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
5.1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
5.1.11 นิติบคุ คลอืน่ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
5.2 หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
5.3 การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังนี้
5.3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
5.3.1.1 เงินสด
5.3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
5.3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
5.3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
5.3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
5.3.1.5.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
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คู่สัญญา (Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) ต้อง
เป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
5.3.1.5.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน (Guarantor Rating) อยู่
ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
5.3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
5.3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
5.3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 5.3.1 หรือดาเนินการโดยวิธีอื่น ซึ่งจะมีผลให้บริษทั
จัดการสามารถบังคับชาระหนีเ้ อาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
5.3.3 ห้ามนาหลักประกันตามข้อ 5.3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
5.3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืม
5.3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
5.3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
5.3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
5.3.5.2.1 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็นผู้มีภาระ
ผูกพัน
5.3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว
และเป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
5.3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึง่ อย่างใดดังนี้
(1) มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
(Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating) ต้องเป็น
Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสั้นด้วย
(2) มีอันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผู้รบั รอง ผูร้ ับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน (Guarantor Rating) อยู่ใน
ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
5.3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
5.4 ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
- ไม่มี 3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ัญญา (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2
3

4

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

หน่วย CIS จัดตัง้ ตามกฎหมายไทย ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1
ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตรา
สารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)

ไม่จากัดอัตราส่วน

ตราสารภาครัฐไทย

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกทีผ่ ู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark
+ 5%

4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษทั จดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมี
รายละเอียดตามแบบ Filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตามข้อ 4.2.1 หรือ
ข้อ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษทั หลักทรัพย์

อัตราส่วน (% ของ NAV)

4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)

5

4.5 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
Regulated Market
ทรัพย์สินดังนี้
5.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark
+ 5%

5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซื้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม
ข้อ 5.1
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
5.4.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)
5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมี
รายละเอียดตามแบบ Filing
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตามข้อ 5.4.3.1 หรือข้อ
5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 - ข้อ 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
5.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานอง
เดียวกับผู้รบั ฝากตามข้อ 5.4.3.3.1 -ข้อ 5.4.3.3.2
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 นับ
แต่วันลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ Regulated
Market

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Issuer Rating)
อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.6 Reverse Repo ที่คู่สัญญามี Credit Rating อยู่ในระดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.7 หน่วย Infra หรือหน่วย Property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPOเพื่อการจด

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
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ข้อ

6

7

ประเภททรัพย์สิน
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน
SET)
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (Diversified Fund) ตามแนวทางที่
สานักงานก.ล.ต. กาหนด
5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 ที่จด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายใน SET)
หน่วย Infra หรือหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (Diversified
Fund) ตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และมีลักษณะ
ตามข้อ 5.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รบั ฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษทั ที่อยูใ่ นกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษทั ดังกล่าว

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark
+ 10%
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ Group Limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่นติ ิบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สัญญาตาม Reverse Repo หรือ SecuritiesLending หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงือ่ นไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น
กองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนทีอ่ ายุกองทุนคงเหลือ
< 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มอี ายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มรี ะยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน

3

2.3 Total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 ลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ส่วนที่ :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (Single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
Reverse Repo

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

ไม่เกิน 25%
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ข้อ
4
5

6
7

ประเภททรัพย์สิน
Securities Lending
Total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity
Limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ากว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
หน่วย Property
หน่วย Infra

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
Product Limit
ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

2

ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

อัตราส่วน
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
รายเดียวกัน ต้องมีจานวนหุ้นของบริษทั รวมกัน < 25%
ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั นัน้ (ไม่นับ
รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
(Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทั จัดการอาจนามูลค่า
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

อัตราส่วน
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออก
รายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond
Issuance Program) ให้พจิ ารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น
ตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี
Credit Rating บริษัทจัดการะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีทผี่ ู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะ
เป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พจิ ารณาเป็น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสาร ที่ออก
โดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลักษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ
กองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วย
นั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

4

หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Infra ทั้งหมดของ
กองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra
ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Property ทั้งหมดของ
กองทุน Property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย
Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5: การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับ
แต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีข่ าดคุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อ (2) บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลตาม
ข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ที่บริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product
Limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตามข้อ (3) (ก) บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูล
ตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(Concentration Limit) ตามที่กาหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบตั ิตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังนี้
ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัทนัน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทา
คาเสนอซื้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
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4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็นสาคัญ และต้องส่ง
รายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6: การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลทีท่ าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
ต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และ
ในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพือ่ การออม (SSF)
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4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทีต่ ้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(Total Return)
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี
ทั้งนี้ ก่อนทีบ่ ริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน เพื่อการออม (TISCOMS-SSF) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดย
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคานึงถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและวิธีการในการจองซื้อหน่วยลงทุน ตามวัน
และเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะจองซื้อหน่วยลงทุนของ “ กองทุนเปิด ทิสโก้
Mid/Small Cap อิควิตี้ ” สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5.2.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื้อแต่ละรายจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน (สาหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม
วิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น สาเนาบัตรประชาชน
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(สาหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอานาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม (สาหรับนิตบิ ุคคล)
เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปทีบ่ ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะปิดประกาศที่
สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(2) การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระเป็นเช็ค ดราฟต์
บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด หรือคาสั่งหักบัญชี
ธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสานักงานที่รับการจองซื้อภายในวันทีจ่ องซื้อเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ภายในวันทาการถัด
จากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยูใ่ นดุลยพินิจของบริษทั จัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริษทั จัดการจะเปิดให้บริการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) บริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ทจี่ องซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะปิดประกาศที่
สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์
หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) หรือการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด หรือคาสั่ง
หักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลง
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษทั จัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้จองซื้อที่ได้ทาการจองซื้อหน่วยลงทุนและชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษทั จัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้ บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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จะต้องนาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจาก ผู้จองซื้อเข้าบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้
- ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดังกล่าวในภายหลัง โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวน
แล้วในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รับชาระเป็นเกณฑ์
บริษทั จัดการอาจให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนจานวน
เงินทุนของโครงการ โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคาสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่จองซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ องซื้อ โดยจานวน
ที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของร้อยหน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดย
ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(4) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี้
(4.1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง
35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง และบริษทั
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผจู้ องซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หาก
บริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษัท
จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระเงินค่าจองซื้อ
จนครบถ้วนให้ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุนด้วยเพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง จะใช้ราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
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(4.2) ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1
บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินที่
ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะนารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จัดการจะชาระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนาเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ัญชีที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดาเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
(5) การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
บริษทั จัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมตั ิให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สานักงานทราบ
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จดั ตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษทั
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษทั จัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบั แต่วันที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน
ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะชาระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนและส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิดบัญชี
5.2.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ
เพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกทีจ่ ะส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทัง้ เช็คหรือดราฟต์ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษทั จัดการภายในวันทีจ่ องซื้อเท่านั้น ทัง้ นี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลง
วันที่ทจี่ องซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และส่งมายังบริษทั
จัดการตามที่อยูข่ ้างล่างนี้
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รบั เช็คหรือ
ดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกาหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันที่จองซื้อ เป็นวันทาการซื้อขายให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น โดยการจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ และได้รบั เงิน
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ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกของ
บริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
5.2.3 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต :
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน ข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
5.2.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน ข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่
บริษทั จัดการจะเปิดให้บริการการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่
สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง
ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของ
บริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน ข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนทีบ่ ริษทั
จัดการจะเปิดให้กองทุนนี้ขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิด
ประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5.2.6 เงื่อนไขอืน่ ๆ :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมช่องทางในขายหน่วยลงทุนหรือวิธีการในการขายหน่วยลงทุน
ช่องทางในชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิด
ประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.2.1 การขายหน่วยลงทุน
ยกเว้นกรณีตามข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม (เฉพาะชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม) ได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกาหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายและเป็นราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
หากบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังวันหรือเวลาทาการซื้อขายที่กาหนดไว้
ให้ถือเป็นรายการของวันทาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายถัดไปนัน้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ากว่า 1,000 บาท โดยไม่จากัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละครั้ง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาขอเปิดบัญชี
กองทุน (สาหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบ
อื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนชัดเจน และนาคาขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการ
ของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการ อาจกาหนดเพิ่มเติม พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนไปยื่นต่อบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื้อได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว ณ
สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
3) ผู้สั่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้า
มี) หรือโดยการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด หรือคาสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีร่ ับคาสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือ
ดราฟต์ดังกล่าว จะขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญโดยบริษัทจัดการจะ
ไม่รับค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด
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อย่างไรก็ตามการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี)หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ภายในวันทาการถัด
จากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยูใ่ นดุลยพินิจของบริษทั จัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนที่บริษทั จัดการจะเปิดให้บริการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) บริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศทีส่ านักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
การซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ หรือ
บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด หรือคาสั่งหัก
บัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว
4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกาหนดเวลารับฝากเช็ค เพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งที่สั่งซื้อ บริษทั จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทาการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไปในราคาขาย หน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั่งซื้อนั้น และจะส่งเช็คหรือ
ดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ
5) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษทั จัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14
ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
7) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเช็ค ดราฟต์ บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตร
อื่นใด (ถ้ามี) หรือคาสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการชาระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีทผี่ ู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มีการหัก
กลบกันได้ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิขนึ้ อยู่กับดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
8) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
9) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทาในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายจานวนนัน้
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ข. การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ
เพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกทีจ่ ะส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทัง้ เช็คหรือดราฟต์ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษทั จัดการเท่านั้น ทั้งนี้ เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามบัญชีจองซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการได้รบั เช็คหรือ
ดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกาหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันและเป็นวันทาการซื้อขาย
ที่กาหนด เป็นวันทาการซื้อขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายที่คานวณได้ เป็นเกณฑ์
ในการคานวณ ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนด
ในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ค. การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่าเสมอ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี)หรือบัญชีบตั รเดบิต
(ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ ป็นประจาตามช่วงเวลา โดยยื่นคาขอใช้บริการได้ทบี่ ริษทั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัญชี
บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัญชีบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) อย่างสม่าเสมอ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกหักเงินในจานวนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการทา
รายการในแต่ละครั้ง และจานวนเงินที่ถูกหักดังกล่าวจะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากทีบ่ ริษทั จัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน
2) คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทารายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษทั จัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ ให้
ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
รวม
3) การชาระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ได้รับเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษทั ทีผ่ ู้สั่งซื้อใช้บัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะอยู่ในดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ ก่อนทีบ่ ริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการชาระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด เพื่อชาระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั
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จัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ขนึ้ อยู่กับดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการหัก
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือหักบัญชีบตั รอื่นใด (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษัทจัดการ และ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ง. การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของ
บริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม
จ. การขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ประกอบด้วย
1. บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนาการลงทุน โดยให้ถือว่าคาสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และต้องปฏิบัตติ าม
ขั้นตอนและวิธีการในการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่ กลง
ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว
และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนาการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั จัดการกาหนด ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนาการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคาสั่งซื้อทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
และวิธีการในการทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้
บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการ ขอใช้บริการดังกล่าว และ/
หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ
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ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก. 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
โทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ
ปัจจุบนั บริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษทั
จัดการจะเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดงั กล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น การ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ วันถัดจากวันทาการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ฉ. การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง
ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
ให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก. 2), 5) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษทั จัดการจะเปิดให้กองทุนนีข้ ายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอืน่ ๆ :
(1) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และจะปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) เป็นการชั่วคราว
และ/หรือถาวร ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
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6.2.2 ข้อจากัดในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถอื หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
อาจมีผลทาให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนัน้ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดย
ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทา
การถัดจากวันทาการซื้อขายตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะนารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- ไม่มี 7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อ
คืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนดเห็นชอบ สั่งการ
และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรอง โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วย
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ลงทุนของวันทาการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
หากบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรือเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะถือ
เป็นคาสั่งขายคืนในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 30 วันทาการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน โดยระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
จะไม่จากัดมูลค่าสูงสุดและต่าสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
3) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทีจ่ ะขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการทีบ่ ันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามทีป่ รากฏอยู่ภายใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือระบุจานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
5) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคาสั่งขายคืนไว้ และจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายของกองทุน
โดยการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ ัญชีทผี่ ู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้
บริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษทั จัดการกองทุนรวม
6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยนื่ คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษทั
จัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษทั จัดการตามข้อ 10 ใน
ส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทาการซื้อขายใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
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ทั้งนี้การยกเลิกคาสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รบั อนุมัตจิ ากบริษัทจัดการก่อน
8) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซื้อคืนจะทาในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
จานวนนั้น
ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ
เพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคาสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ตามที่บริษัทจัดการจะกาหนด และส่งมายังบริษทั จัดการตามที่อยู่ขา้ งล่างนี้
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ โดยบริษทั
จัดการจะถือว่าคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ เป็นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ และจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
นั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณ สาหรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาซึ่งกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ สาหรับเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดอืน่ เกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ 7.4.2 ก. 2) ถึง 8) ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ 7.4.2 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้
ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิด
ประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์
ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ประกอบด้วย
1. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนาการลงทุน โดยให้ถือว่าคาสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นนั้ ใช้แทนใบ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และต้อง
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและวิธีการในการทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
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เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สาหรับ
เงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในรายละเอียดโครงการ
กองทุนข้อ 7.4.2 ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนาการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั จัดการกาหนด ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนาการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคาสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นนั้ ใช้แทนใบคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และต้องปฏิบัตติ าม
ขั้นตอนและวิธีการในการทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
โทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน
ข้อ 7.4.2 ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ปัจจุบนั บริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษทั
จัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัตดิ ังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดย
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การสั่งขายหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ วันถัดจากวันทาการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจนาเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง
ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า
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ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
บริษทั จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ 7.4.2 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้
ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิด
ประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอืน่ ๆ :
(1) บริษทั จัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2564 เป็นต้นไป
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ PromptPay เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- ไม่มี 7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- ไม่มี 7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ไม่มี 8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึง่ (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขาย
คืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบี้ยปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบโดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งแรกภายใน 30 วันทาการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม
8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A
8.2.1.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ทุก
วันทาการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังวันและเวลาที่กาหนด จะถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายถัดไป
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
ทุกวันทาการซื้อขาย ระหว่างเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการเท่านั้น
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวิธีการในชาระค่า
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และจะปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
8.2.1.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ15.3.3 “ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
8.2.1.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายที่คานวณได้ เป็นเกณฑ์ในการคานวณ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง หากบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือ
ช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาซึ่งกาหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สาหรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือ
เวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคานวณ โดยบริษทั จัดการจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
การลดหน่วยลงทุนจะทาในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) เป็น
ราคาขายหน่วยลงทุน
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทาในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รบั การ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.1.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนหรือจานวนเงินทีต่ ้องการสับเปลี่ยน
(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนเงินลงทุน หรือระบุ
จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ ันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่
จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
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(2) ในกรณีของกองทุนนีเ้ ป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขัน้ ต่าในการซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
8.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)
บริษทั จัดการจะแจ้งวันทีเ่ ปิดให้มกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.2.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
ทุกวันทาการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังวันและเวลาที่กาหนด จะถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายถัดไป
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
ทุกวันทาการซื้อขาย ระหว่างเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการเท่านั้น
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวิธีการในชาระค่า
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และจะปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และ
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
8.2.2.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.3.3 “ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
8.2.2.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เป็นเกณฑ์ในการ
คานวณ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง หากบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) หรือ
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ช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาซึ่งกาหนดไว้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) สาหรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายหลังจากวันหรือ
เวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป หักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคานวณ โดยบริษทั จัดการจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
การลดหน่วยลงทุนจะทาในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดให้เป็นวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
เป็นราคาขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่อยูใ่ นระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษทั จัดการจะใช้ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะทาในวันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รบั การ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.2.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุดังต่อไปนี้
1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ
2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)
(กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
อื่น
3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)
(กองทุนปลายทาง)
4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ มาเข้ากองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap
อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือ
กองทุนรวมเพื่อการออมตามที่ระบุในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้ทา
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (ถ้ามี) หรือช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามวัน
และเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของ
แต่ละช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนหรือจานวนเงินที่ต้องการ
สับเปลี่ยน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการเท่านั้น
(1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนเงินลงทุน หรือระบุ
จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือระบุว่าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ ันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทจี่ านวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทัง้ นี้ ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง เงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อ 5 เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก” หรือข้อ 6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” แล้วแต่กรณี
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
เงื่อนไขอืน่ ๆ :
(1) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และจะปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษทั จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) เป็นการ
ชั่วคราวและ/หรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้ง
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
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9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ แทนเงิน :
บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่บริษัท
จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษทั จัดการได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยบริษทั จัดการจะกาหนดขัน้ ตอน
การดาเนินการต่อไป ซึ่งขัน้ ตอนที่กาหนดต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการอาจเลื่อนได้ ไม่เกิน 10
วันทาการนับตั้งแต่วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็
ได้

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

46

(3) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทา
การ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการ
กองทุนรวม
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วทราบโดยพลัน และ
หากเป็นเหตุตามข้อ (1) (2) หรือ (4) บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ
คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ
คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรั บคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคื น หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) และ (4) เกิน 1 วันทา
การ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะกา รลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิดรับคาสั่ง
ซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปิดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน ทั้งนี้ ก่อนการเปิดรับคาสั่งซื้อ
คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณและหยุด
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่
ได้มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่ง
ขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20
วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
อาจมีผลทาให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดย
ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) จะนาไปจาหน่าย
จ่ายโอน จานาหรือนาไปเป็นประกันมิได้
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
1. TISCOMS-A: ไม่จ่าย
2. TISCOMS-SSF: ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
- ไม่มี 14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนาผลกาไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอื หน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยของ
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุน A หักด้วยมูลค่า
หนี้สินทัง้ หมดของชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการ
ออม หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ณ วันที่คานวณ
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนา
กองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมแล้ว
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0856 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุน A หักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0856 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อ
การออม หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ณ วันที่คานวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุน A หักด้วยมูลค่า
หนี้สินทัง้ หมดของชนิดหน่วยลงทุน A
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อ
การออม หักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้ หมดของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ณ วันที่คานวณ
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ไม่มี 15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ไม่มี 15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
2) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการมีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บัญชีกองทุนรวม บัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บัญชี
จ่ายเงินปันผล หรือบัญชีอื่นๆ ทีเ่ ปิดไว้กับธนาคาร ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ จัดแปลเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม รวมถึง ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเอกสารและรายงานถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้
3.1) แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ใบคาขอเปิดบัญชี คาสั่งซื้อ คาสั่งขาย คาสั่งสับเปลี่ยน คาขอโอนหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ใบแจ้งยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน(Statement) แบบฟอร์ม Cheque
Voucher สาหรับบัญชีกองทุนรวม บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบัญชีจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
3.2) หนังสือชี้ชวน รายงานประจาปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร
จดหมายข่าว และสารสัมพันธ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดทาขึ้นหรือมีหน้าทีจ่ ัดทาขึ้นตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
4) ค่าลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่บริษัทจัดการจัดทาขึ้น หรือมีหน้าทีจ่ ัดทาขึ้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด ตามทีจ่ ่ายจริง เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางหนังสือพิมพ์ ค่าประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
5) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด
6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดแก่ผู้สอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีผ่ ู้สอบบัญชีเรียกเก็บนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตติ ามคาสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด ตามทีจ่ ่ายจริง
7) ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตามผู้ถือหน่วยเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน เช่น เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล
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เป็นต้น
8) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี ค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จา่ ยในการวางทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือ่ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่
จ่ายจริง
10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดัชนีอื่น ๆ สาหรับอ้างอิงในกองทุน
11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนื่ ใดที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตรา
ที่ไม่เท่ากัน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ปิดประกาศไว้ที่สานักงานของ
บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มขี ้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ปิดประกาศไว้ที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มขี ้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): มี
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ไม่มี
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): มี
ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A): ไม่มี
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF): ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท โดย
บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 13.3. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย โดยผู้โอนจะถูก
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคาขอโอน หน่วยลงทุน หรือขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมในการออกใบสาคัญหน่วยลงทุน 50 บาทต่อหนึ่งใบสาคัญหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้อยู่ใน ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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- ไม่มี 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
2) อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน ที่อาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะ
คานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณในแต่ละวัน และจะชาระจากกองทุน
รวมเป็นรายเดือน
2. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ในส่วนรายละเอียดของโครงจัดการกอทุนรวม จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริงทั้งจานวน ยกเว้น
ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางหนังสือพิมพ์ และค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจะทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
บริษทั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มกี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั่ ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ว
(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
คานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจ และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม ตามที่ระบุ
ไว้ ใ นโครงการ บริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวให้ ผู้ ล งทุ น ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วั น ท าการก่ อ นการเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม ตามที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่า บริษัทจัดการสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัท
จัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้อง
ได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กับกรณีทบี่ ริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ
(3) บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยตามข้อ (1) วรรคสอง หรือข้อ (2.2) ให้สานักงานคณะกรรมการ
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ใน
ประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการลงทุนจะถือว่าเป็นประโยชน์
ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด จึงมีการแบ่งวิธีการคานวณหน่วย
ลงทุนออกเป็น เงือ่ นไขต่างๆ คือ
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด โดยแยกการคานวณ ดังนี้
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)
1.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของวันทาการก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่
เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) หมายถึง หน่วยลงทุนที่มีการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุน
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
สมมติฐานในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษทั จัดการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากแต่ละชนิดหน่วยลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) : เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน A
2) ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) : ไม่เรียกเก็บ
วันที่ 1 :
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทจี่ าหน่ายได้ทั้งหมดของชนิดหน่วยลงทุน A เท่ากับ 1,440,846,746.62 บาท
2. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน SSF จานวน 10,000,000 บาท
3. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A จานวน 50,000,000 บาท
4. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 500,000 บาท

รายการ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทาการ
ก่อนหน้า
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จานวน
500,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน

หน่วย: บาท
ชนิดหน่วยลงทุน SSF
-

กองทุนรวม
1,440,846,746.62

ชนิดหน่วยลงทุน A
1,440,846,746.62

500,000.00

500,000.00

-

1,441,346,746.62

1,441,346,746.62

-
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รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน (/365)
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) =
0.0321%
3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) =
0.1712%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(84,506.35)
(760.56)

(84,506.35)
(760.56)

-

(6,760.51)
1,441,254,719.20
94,777,507.3859
15.2067
15.2068
15.2067

(6,760.51)
1,441,254,719.20
94,777,507.3859
15.2067
15.3589
15.2067

15.2067
15.2068
15.2067

วันที่ 2 :
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน SSF จานวน 10,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน A จานวน 50,000,000 บาท
3. มีผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น 1,500,000 บาท

รายการ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทาการ
ก่อนหน้า
รายการของวันทาการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
1) ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน SSF
2) ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ผลประโยชน์ของกองทุนเกิดขึ้น จานวน
1,500,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนต่อวัน(/365)
1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.0700%
2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์ (+VAT) =
0.0321%

กองทุนรวม
1,441,254,719.20

ชนิดหน่วยลงทุน A
1,441,254,719.20

หน่วย: บาท
ชนิดหน่วยลงทุน SSF
-

10,000,000.00
(50,000,000.00)
(40,000,000.00

(50,000,000.00)
(50,000,000.00)

10,000,000.00

1,401,254,719.20

1,391,254,719.20

10,000,000.00

1,500,000.00

1,489,295.31

10,704.69

1,402,754,719.20

1,392,744,014.51

10,010,704.69

(82,243.70)
(740.20)

(81,656.77)
(734.91)

(586.93)
(5.29)

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

10,000,000.00

57

3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) =
0.1712%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จานวนหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
(หน่วย)
1) หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน SSF จานวน 10,000,000 บาท/
15.2068 = 657,600.5471 หน่วย
2) หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน A จานวน 50,000,000
บาท/15.2067 = 3,288,024.3576 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย
ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(6,579.49)

(6,532.54)

(46.95)

1,402,665,155.81
92,147,083.5754

1,392,655,090.29
91,489,483.0283

10,010,065.52
657,600.5471

15.2220
15.2221
15.2220

15.2220
15.3743
15.2220

15.2221
15.2222
15.2221

2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน
วันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทาการทีค่ านวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ ระกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษทั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มขี ้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษทั จัดการจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้
ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษทั จัดการอาจไม่คานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอนื่ ใดทีไ่ ด้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุทบี่ ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสาหรับมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาแหน่ง ที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ง ที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลแต่จะใช้ผลลัพธ์
เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการได้เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ
รวมทั้งจัดให้มขี ้อมูลดังกล่าวไว้ทบี่ ริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนด้วย
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
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ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้
ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษทั จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันทีบ่ ริษทั จัดการ
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง
วันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุน
นั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพือ่ ให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน
เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดูแล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดังนี้
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และ
จ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การ
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุน ที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นนั้
และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษทั
จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)
(ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จากัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
- ไม่มี 17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอืน่ ที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถอื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
- ไม่มี -

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

62

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปขของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ในกรณีที่เป็นการจัดทางบการเงินประจางวดการบัญชีของกองทุนรวมที่มีการเลิกกองทุนภายใน 15 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจัดทางบการเงินประจางวดบัญชีสุดท้ายของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
จัดทางบการเงินประจางวดการบัญชีดังกล่าว ณ วันเลิกกองทุนเพียงครั้งเดียวได้ โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 15 เดือน
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทาตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
19.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทาตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้ง ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้มมี ติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ
เข้าตรวจดูได้ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั้
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ บริษัทจัดการกองทุนอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดได้
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19.3 การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื่องการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม บริษทั จัดการจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุ น (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษทั จัดการต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
19.4 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ
กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15.5 (1) วรรคสอง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน่ ๆ :
20.1 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษทั จัดการจะคานวณต้นทุน ผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ
“เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน
หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมแต่ละรายการ และ
ในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันทีผ่ ู้ถือ
หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
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20.2 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
20.3 หนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการ
ออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่น
โดยรายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทา
การนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
20.4 หนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการ
ออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี
รายการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
เพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
บริษทั จัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
20.5 การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการในการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้สนใจทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศที่สานักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั
20.6 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกาหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต
และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบัติเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
20.7 การกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) กู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพือ่ บริหารสภาพคล่องของกองทุน
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนามาชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(3) จานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน(fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในวงกว้าง สานักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ทั้งนี้ ในกรณีทคี่ ู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนัน้ จะต้องไม่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษทั จัดการเอง
(5) จัดทารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทาสัญญากู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น
บริษทั จัดการอาจทาคาขอวงเงินสินเชื่อ (credit line) ไว้ล่วงหน้า โดยการกู้ยืมเงินแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละ
สัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยศูนย์ซื้อ
ขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สานักงานยอมรับ
และมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทาและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่สานักงานประกาศกาหนด
20.8 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคล ดังนี้
(ก) กองทุน ดังนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึงข้อ 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตามข้อ 1. ถึงข้อ 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของ
ผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้
(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ
“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) หมายความ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผูด้ ูแลสภาพคล่อง ตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศทีเ่ กี่ยวกับการจัดตัง้ และการจัดการกองทุนรวมอีทเี อฟ
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับ
โอนเงินดังกล่าว
“เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ” หมายถึง
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตามข้อ 1. และข้อ 2.
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับ
ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจาเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นสาคัญ
(ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
1. การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหา
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
2. มีกระบวนการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
20.9 เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้/สัญญาสาคัญ
สาเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้สามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทาการปกติ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ ชั้น 9 อาคารทิสโก้ทาว
เวอร์ เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(1) โครงการจัดการกองทุนรวม
(2) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(3) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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20.10 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (soft commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็นเพื่อให้กองทุนได้รบั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการต้องกระทาด้วย
ความเป็นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วยอย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถ
รับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษทั จัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทผี่ ู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือ
พนักงานของบริษทั จัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติทบี่ ริษทั จัดการประกาศไว้ภายในบริษทั ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
20.11 ข้อจากัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษทั จัดการมีวัตถุประสงค์ทจี่ ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบ
หน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถนิ่ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถนิ่ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ้ และ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนทีเ่ ป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รบั โอนหน่วยลงทุน
(แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อ หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่า
ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอืน่ ใด ที่อาจจะกาหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญ
20.12 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA)โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายที่มขี ้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
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กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั ผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/
หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการปฎิบัตงิ านของกองทุน เช่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็นต้น) ที่มีอยู่ใน
บัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษทั จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีทเี่ ป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่ วข้อง
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดาเนินการตามทีบ่ ริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น
ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิ
ให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้
กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการ
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กาหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษทั จัดการ (รวมถึงผู้ทเี่ กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.13 การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และ
วิธีปฏิบัตทิ ี่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนลงทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะยกเลิกการให้บริการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลวทุนทุกรายและ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและบริษทั ประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีเ่ ริ่มประกาศดังกล่าว
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ดังนี้
1. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
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เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน การเลือกสัดส่วน
ลงทุนในแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย
เป็นต้น ดังนัน้ การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนด ในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทาโดยบริษทั ประกันชีวิต
2. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่
บริษทั ประกันชีวิตกาหนด ตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษทั ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ บริษทั ประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทาการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั
จัดการได้รับเอกสารและได้รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษทั ประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ และการ
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจะอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ
ในกรณีของการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธ คาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสั่งซื้อดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจากัดที่กาหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
3. การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่
บริษทั ประกันชีวิตกาหนด ตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ บริษทั ประกันชีวิตอาจกาหนดจานวนขัน้ ต่า วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน และวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขั้น
ต่าที่กาหนดไว้สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั ประกันชีวิตอาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นประจาทุกเดือนเพื่อนาเงินค่าขายคืนมาชาระค่าการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขัน้
ต่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษทั ประกันชีวิตจะสรุปค่าธรรมเนียมดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนด
บริษทั ประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขั้นต่าในการขายคือหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติมตามทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย
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ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษทั ประกันชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชี้
ชวน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทั จัดการได้รบั เอกสารหลักฐานจากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ท้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขั้น
ต่า และเงือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษทั จัดการจะชาระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กับบริษทั ประกันชีวิต โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป ซึ่ง
บริษทั จัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายของกองทุน และบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จาก
บริษทั จัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของวันทาการซื้อขายของกองทุน
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนให้แก่บริษทั ประกันชีวิตนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะดาเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้ อกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สั่งซื้อหรือขายคืนดังกล่าว
5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวติ ตามจานวนขัน้ ต่า จานวนเงินคงเหลือขั้นต่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสั่งตามแบบฟอร์มทีบ่ ริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นกองทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมทีบ่ ริษัทประกันชีวิต
กาหนดไว้สาหรับกรมธรรม์นั้นเท่านั้นโดยต้องเป็นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าว หมายถึง
การที่บริษทั ประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกอง
หนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษทั ประกันชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึ่งหรือหลาย
กองทุน
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(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจาตามคาสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนนกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัตทิ ุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือทุกปีของปีกรมธรรม์เพื่อให้
มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษทั ประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนทีข่ ายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขั้นต่าที่
บริษทั ประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั ประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนภายใน 30 วันทา
การ นับแต่วันที่ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ การปรับสัดส่วนการลงทุน
อัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
6. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษทั ประกันชีวิตจะเป็นผู้ดาเนินการจัดส่ง รายงานหกเดือน รายงานประจาปี ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
หลังจากที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษทั จัดการ
บริษทั ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ ทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทีบ่ ริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด ดังนี้
7.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็นหลักประกัน
7.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษทั ประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ใน
ส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษทั จัดการได้รับคาสั่งขายคืนและได้ทารายการขายคืน
หน่วยลงทุนแล้ว
7.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุน ไปยังบริษทั จัดการ
ในนามของบริษัทประกันชีวิต ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมี
ความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง และไม่สามารถส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงคาสั่ง
สับเปลี่ยนกองทุนมายังบริษทั จัดการโดยตรง เป็นต้น

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

73

20.14 แนวทางในการใช้ดุลยพินจิ ในการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
เมื่อเกิดเหตุต้องเลิกกองทุนรวม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนต่าที่สุดของบริษัทจัดการใน
ขณะนั้น เว้นแต่บริษัทจัดการไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมปลายทางตามข้างต้น
บริษทั จัดการจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมที่มีระดับความเสี่ยงของ
กองทุนทีเ่ ท่ากัน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิด
หน่วยลงทุนเพื่อการออมปลายทางโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมที่มรี ะดับความเสี่ยงตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเลือกกองทุนรวมเพือ่ การออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
ปลายทางโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายกองทุนอันเนือ่ งมาจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วย
ลงทุนเพื่อการออมดังกล่าวมีเหตุต้องเลิกกองทุน โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งในทอดแรกและทอดต่อมา
ซึ่งผู้ลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจโอนย้ายหน่วยลงทุนเอง ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมชนิด
หน่วยลงทุนเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการเท่านัน้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการโอนย้ายกองทุนภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่โอนย้ายหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางที่มเี หตุต้องเลิกกองทุนนัน้
20.15 การระบุภูมิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่ อยู่ของบริษัทจัดการ
เป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้
(1) กรณีไม่สามารถดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้
(1.1) ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
(1.2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) กรณีไม่สามารถดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ ต้น หรือไม่สามารถกลับมาดารงเงิน
กองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รบั
การผ่อนผัน
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(2.1) ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
(2.2) ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย
(2.3) เปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุน
ได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษทั จัดการรายเดิมจะทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดาเนนการเพื่อเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษทั จัดการรายเดิม
อาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทาการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (interval
fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในครั้งถัดไป ทั้งนี้
เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตัง้ กองทุนรวมเป็นการทั่วไป :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจั ดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
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การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

ข้อผูกพันกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

1

สารบัญ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุน

หน้า

1. บริษัทจัดการ :

3

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

5

3. ผู้สอบบัญชี :

9

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

11

5. ผู้จัดจาหน่าย :

11

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :

11

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

14

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) :

15

9. ที่ปรึกษา :

15

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนรวมมีประกัน) :

15

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

15

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

15

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ถือหน่วยลงทุน :

16

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

18

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

19

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

19

17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :

21

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :

21

19. หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
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1. บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
ที่อยู่ : อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 9th Fl., TISCO Tower,
48/16-17 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษทั จัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
ก) ยื่ นค าขอจดทะเบีย นกองทรั พย์ สิน ซึ่ง เป็ นเงิน ได้ จากการขายหน่ วยลงทุน ของโครงการเป็ นกองทุน รวมต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก
ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
ค) น าเงิ นของกองทุ นรวมไปลงทุน ในหลั กทรั พย์ ต่ าง ๆ และซื้อ ขาย จาหน่ าย สั่ งโอน เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ ม
หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นหลัก
ง) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฉ) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ช) ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน
ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม และข้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
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(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุน
รวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 15 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม
ข) ได้รับ ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุ นรวมและค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ใ น ข้ อ 15 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ในข้อ 2 ในส่วน
ข้อ ผู กพั น ระหว่างผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น และบริ ษั ทจั ด การกองทุน รวม ทั้ ง นี้ โ ดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ง) แต่งตั้งผู้ชาระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(4) การดาเนินการอืน่ ๆ
ก) ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ง) จัดทารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น
จ) จัดทารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหรือเมื่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอ
ฉ) จั ด ท าหนั ง สื อ ชี้ ชวนใหม่ ทุ กรอบปี บั ญ ชี เ พื่ อ แสดงข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ กองทุ น รวม ณ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี และ
ส่งให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น
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ช)

ซ)

ฌ)
ญ)
ฎ)

ฏ)

แจ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว ยกเว้ น การเพิ่ ม จ านวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นและ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จ านวนและมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ข ายได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของกองทุ น รวมให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุ นเปิดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูก
ทาลาย
จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทุกวันทาการนั้น
จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทาการนั้น
จัดทารายงานตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนรวมมีมูลค่าเกินอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม
จั ด ให้ มี ก ารขาย รั บ ซื้ อ คื น และสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ
รับซื้อคืนตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกั บหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ
: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111
หรือผู้ดูแลรายใหม่ที่มคี ุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการกากับดูแลกองทุนรวม ผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ในโครงการ
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ใน ข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มขึ้นในอนาคต หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้ง
บริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(3)
รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
กองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
(4) ดาเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามคาสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์
ดังกล่าว
(5) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และจานวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้วตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม
(6) รับรองความถูกต้องในจานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน และจานวนหน่วยลงทุน
ที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
(8) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับ
ดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะ
ได้รับรวมทั้งดาเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ
(9) จัดทารายงานดังต่อไปนีเ้ ป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
9.1) รายงานถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการเกี่ย วกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับ
เงินปันผล ดอกเบี้ยและอื่น ๆ
9.2) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
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9.3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน
รวมที่รับฝากไว้
9.4) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและคานวณ
ดอกเบี้ยค้างรับ
9.5) รายงานเป็ น รายวั น เกี่ ย วกั บ เงิ น ลงทุ น ของกองทุ น รวมแยกตามประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคานวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
9.6) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์
9.7) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
9.8) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(10) จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
ข้ อ 1 ในส่ ว นข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม และส่ ง ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว
(12) ดาเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะต้อง ไม่เข้ามามี
อานาจต่อการตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษัทจัดการ
(13) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้
ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(16) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ในขณะคานวณมูลค่า
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(18) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(19) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) เมื่อ บริ ษัทจั ดการหรือ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไม่ ปฏิ บัติต ามหน้าที่แ ละความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ต กลงไว้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ล่วงรู้มาหรือได้รับการเปิดเผยให้ทราบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกองทุน
หรือต่อบริษัทจัดการ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน
4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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5) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ทั้งสิ้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น โดยทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้ง
การแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด บริษัทจัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทาหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่าง
สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือ
ตามคาสั่งของบริษัทจัดการหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้น
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ
: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111
และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่นใด และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้น
เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :

นาย เทอดทอง เทพมังกร
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระราม 9
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แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ :
ที่อยู่ :

นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ :
ที่อยู่ :

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ :
ที่อยู่ :

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการบริการงานสอบบัญชีกองทุนรวม ผู้สอบบัญชี มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
สิทธิของผู้สอบบัญชี
ได้รับค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ขอบเขตความรับผิดชอบของการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจาเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นว่างบ
การเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปีบัญชีของกองทุนรวมโดยถูกต้องตามที่ควร
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
ที่อยู่ : อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่มี 6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6151 ถึง 6171
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655
และสานักงานบริการด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ทั่วประเทศ
ชื่อ : ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-3333
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0038
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
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ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1718
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 500 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สานักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6,8-11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10320
โทรศัพท์ 0-2275-0888
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 3 ชั้น 20-21 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000

ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 และ 15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7170
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2660-6688
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 โทรศัพท์ 0-2638-5000
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ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5115
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 48/22 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3873
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18,39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2673-5000 ต่อ 5201-5203
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777
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ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17-18 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5429
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่ มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าว
อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสาหรับการทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
(2) บอกเลิกการเป็น ผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บ ซื้อ คื นตามข้ อ กาหนดและเงื่ อ นไขที่กาหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ง ตั้ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม คาขอเปิดบั ญชีกองทุน ตลอดถึงคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคาสั่ ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
(3) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อและชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
(5) ทาการอื่นใดที่เกีย่ วข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
(6) อืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่มี -
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่มี 9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่มี หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
- ไม่มี –
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
- ไม่มี สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่มี หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
- ไม่มี 10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
- ไม่มี 11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
- ไม่มี หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
- ไม่มี 12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 7 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
- ไม่มี 13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
13.3.1 ชนิดหน่วยลงทุน A
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วย
ลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอน
ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิดบัญชี
กองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุใน
การโอนตามที่กล่าวในข้อ 13.3.1 1) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ข้างต้น
(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วย
ลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 13.3.1 1) และ 2) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วัน
ทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่
ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
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13.3.2 ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)
เนื่องจาก “กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)” มี
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมไม่สามารถที่จะโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF) จะนาไป
จาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน มิได้
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ19 ใน
ส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุน
รวมตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด บริษทั จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทเี่ ป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอด
ใด ๆ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ดั ง กล่ าวยอมรั บ ที่ จ ะผู ก พั น ตามข้ อ กาหนดในข้ อ ผู กพั น ซึ่ ง ลงนาม โดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน ” ของกองทุนรวม ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้วพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ
5.2.2 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้ง
ให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบน
ระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรั บ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล
ผู้ถือหน่วยลงทุน ชื่อกองทุนรวม และประเภทกองทุน วันที่ซื้อ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สิน ต่อหน่วย จานวน
หน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ
ระยะเวลาการส่งมอบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนาผลกาไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิใน
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน
ที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สิน ที่ได้จาก
การรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ เว้น
แต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่ า งที่ บ ริ ษั ท จั ด การยั ง ไม่ ส ามารถจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ช าระหนี้ บริ ษั ท จั ด การ
อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ
จ่ายจากเงินสารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่ อ มีเ งิ น ได้สุท ธิ จากทรั พย์ สิน ที่ไ ด้ จ ากการรับ ชาระหนี้ ด้ วยทรั พ ย์สิน อื่ นในแต่ ละครั้ ง บริ ษั ทจั ด การ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้น
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้น
แต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 ใน
ส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยอนุโลม
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16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถื อหน่วยลงทุน ตามมติพิ เศษ ในการขอความเห็ นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุน บริษั ทจั ดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็นในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รั บความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาคัญ และในระหว่างที่บริษัท จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชาระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด โดยบริษัทจัดการจะกาหนดขั้นตอนการดาเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กาหนดต้องสามารถปฏิบัติได้
จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายใน
การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ

ข้อผูกพันกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

20

หนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงิน
ได้สุทธิดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีห น้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุน เกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคล ดังนี้
(ก) กองทุน ดังนี้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึงข้อ 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตามข้อ 1. ถึงข้อ 7.
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
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(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้
(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ
“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) หมายความ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผูด้ ูแลสภาพคล่อง ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศทีเ่ กี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่
รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
“เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ” หมายถึง
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตามข้อ 1. และข้อ 2.
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจาเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสาคัญ
(ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
1. การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดย
มุ่งแสวงหาประโยชน์อนื่ ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง
เป็นต้น
2. มีกระบวนการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุค คลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
19.1 ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
19.2 วันและเวลาในการดาเนินการเพื่อ ขอมติ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีที่ผู้ถือหน่ว ยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
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ของบริษัทจัดการ เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้น
เสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพัน ในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รับ
มติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธี การที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
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(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
ไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณี ใด ต้องกระทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่ง
สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปีของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นทีท่ ราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจานวนดังนี้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทั้งหมดโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สิน
คงเหลือที่มคี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยูจ่ ะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขาย
คืนนัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.3 บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.2 (3) (ก) และ
การเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.4 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษทั จัดการกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการ
จะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รับรองผล
การนับมตินั้น
22.1.6 สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดาเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ ห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดทีป่ ระสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป
22.1.7 สานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพือ่ การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสานักงานได้
ดาเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทาการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่
ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสานักงานสั่งให้บริษทั จัดการทาการแก้ไข หรือดาเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่

ข้อผูกพันกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

25

สามารถดาเนินการตามที่สานักงานสั่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.8 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หาก
เป็นกรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นาไปลงทุนในต่างประเทศ
(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้วา่ เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.2.1. ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุน
รวมล่วงหน้า บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์และสานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วันทาการ
(ข) ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น
(ค) จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น
(ก) ยุติการรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชอื่ อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
(ค) จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือ
ข้อ 22.1.3เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่า
เป็นการเลิกกองทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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เมื่อได้ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (ค) บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.3. ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่จะต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3บริษทั จัดการจะไม่ต้องดาเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 1 (4) ฉ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษทั จัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทา
หรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(ข) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือ
จัดส่งรายงาน
(ค) การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม ข้อ 16.1
ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันทาการถัดจาก
วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดาเนินการคิด
คานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทาบัญชี จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชาระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุนรวม รวมทั้งทาการอย่างอื่ นตามที่จาเป็นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนรวมให้เสร็จสิ้น และผู้ชาระบัญชีจะ
ดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้
ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ เมื่อได้ชาระบัญชี
เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชาระ
บัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากสานั กงาน หรื อ ผ่ านการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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