
 

 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 
TALIS FLEXIBLE FUND (TLFLEX) 

 
หนังสือชี้ชวน 

 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มี 

หนังสือชี้ชวนฉบับน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 



 

 

 

สารบญั 

สว่นที ่1 รายละเอยีดหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม 

สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการกองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนยิำม : ........................................................................................................................... 1 

1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม: .................................................................................... 5 

2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม มูลคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขำย: ....... 5 

3. วัตถุประสงคข์องโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบำยกำรลงทนุ ลักษณะพเิศษ 

กำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ประเภทและอัตรำสว่นกำรลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ: .................................................................................................... 6 

4. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit): ................................................................................................ 21 

5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก: ........................................................................................................... 22 

6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก: .............................................................................................. 26 

7. กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ: ...................................................................................................................... 30 

8. กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ: ..................................................................................................................... 34 

9. กำรช ำระคำ่รับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ: ........................................ 39 

10. กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ: ................................................... 39 

11. กำรไมข่ำยไมร่ับซือ้คนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตำมสัง่: ............................................................................. 40 

12. กำรหยดุขำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ: ................................................................................................... 41 

13. เงือ่นไขและขอ้จ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน: ........................................................................ 41 

14. กำรจ่ำยเงนิปันผล: .............................................................................................................................. 42 

15. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ: .................................... 42 

16. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วย

ลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง: ...................................................... 47 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง: ................................................................................................................................... 51 

18. รอบระยะเวลำบัญชปีระจ ำปีของกองทนุรวม: ............................................................................................. 51 

19. กำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำรจัดกำร: .................. 52 

20. ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ: ................................................................................................................................. 53 

21. กำรด ำเนนิกำรกรณีบรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด: ....................................... 57 

22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม: ................................................................................................ 58 

 



 

 

 

สารบญั 

สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทุนกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษัิทจัดการ: ................................................................................................................................... 59 

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์ ............................................................................................................................ 61 

3. ผูส้อบบัญช:ี ...................................................................................................................................... 64 

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ: .................................................................................................................... 65 

5. ผูจ้ัดจ าหน่าย:.................................................................................................................................... 65 

6. ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื: .......................................................................................................... 65 

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF): ............................................................................. 68 

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคล่อง): .............. 68 

9. ทีป่รกึษา: ......................................................................................................................................... 68 

10. ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน): ......................................................................................................... 68 

11. ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource): ............................................................................ 68 

12. คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund): ...................................................................... 68 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ: .............................................................................. 68 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ: ............................................................................. 69 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ: .................................................. 70 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ: ............................................................................ 70 

17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน: ............................... 71 

18. ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน และขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี: .................................................... 72 

19. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ: .......................................................................... 72 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพัน: ............................................................................................................ 72 

21. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ: .............................................................................. 73 

22. การเลกิกองทนุรวม: .......................................................................................................................... 73 

23. การช าระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ: ............................................................................................................ 75 



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS FLEXIBLE FUND  1 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ 
TALIS FLEXIBLE FUND (TLFLEX) 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 5 สิน้สุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทนุรวมเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได้ 

▪ ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้มื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม

ของการลงทนุโดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 
▪ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อ้ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ( Efficient Portfolio 

Management) และตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จึงท าให้กองทุนนีม้ีความเส่ียงมากกว่ากองทุน
ผสมทัว่ไป 

▪ ในกรณีที่กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่ส านกังานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค าสัง่ไว้ได้ 

▪ เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดั
ให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่าง  ๆ  ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทนุเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ 

  TALIS FLEXIBLE FUND 

  (TLFLEX) 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้/จัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม : วนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 
กองทนุรวมผสม ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทนุมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หน่วยลงทนุของกองทุน 
เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (REITs) กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมทัง้ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่างได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสดัส่วน
การลงทุนในหลกัทรัพย์แต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ  0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ขึน้อยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จดัการกองทนุและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทัง้อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง  (Hedging) หรือท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
(Efficient portfolio management)* เช่น การท าสัญญาสวอป และหรือสญัญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน / ราคาตราสาร / 
ราคาดอกเบีย้ หรือตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เช่น กองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Futures) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามญั ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทุนรวมอาจเข้าลงทุนในสญัญาขาย
ตราสารล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดอาย ุPortfolio Duration 

นอกจากนี ้กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขาย
โดยมีสญัญาซือ้คืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้  (Non-investment grade) และ
ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) ได้เมื่อบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผู้ลงทนุมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุมีการปรับตวัสงูขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะที่ส าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ  

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: จ านวนเงินทนุของโครงการเท่ากบั 2,000 ล้านบาท 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร

แห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วยลงทนุของกองทนุรวม หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ รวมทัง้หลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหรือหลายอย่าง โดยผู้ลงทนุสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดบัปานกลางค่อนข้างสงู 

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A: 1. ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทนุ 
 2. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทุนและสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนอยู่ 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุรวมนีไ้ม่มีการประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกองทนุคือวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี 

TLFLEX 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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Q: กองทุนรวมก าหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝงอย่างไร 

A: บริษัทจดัการอาจเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกระท านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงค์
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยงหรือลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงได้ โดยการค านวณมลูค่า
การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ี
ใช้ในการค านวณ 

Q: ผลกระทบทางลบมากที่ สุดจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝงต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร 

A: หากราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าให้กองทุนขาดทุนจาก
การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าว
จะถกูชดเชยบางส่วนจากราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนได้ถืออยู่ เช่น กรณีกองทนุมีการ Short Futures เพื่อลดความเสี่ยง หาก SET 
Index ปรับตัวขึน้ กองทุนจะขาดทุนจาก Futures แต่จะมีก าไรจากราคาหุ้นท่ีกองทุนถืออยู่ท่ีปรับตวัขึน้  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลกระทบต่อราคา และการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าให้ทัน
เหตกุารณ์ โดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทนุอยู่ตลอดเวลา 

 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 ในครัง้แรกผู้ลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่า 5,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้ 

โดยน าจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ยกตวัอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่าธรรมเนียมส าหรับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนส าหรับช่วงการเสนอขายครัง้ แรก 
เท่ากบัร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเท่ากับ 10.1070 บาทต่อ
หน่วย  โดยหากผู้ลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วย
ลงทนุเท่ากบั 494.7066 หน่วย (5,000/10.1070) 

 ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ ดงันี ้
 ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก (IPO): “ทกุวนัท าการ” 

▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ เวลา เร่ิมให้บริการ -15.30 น. หรืออาจพิจารณารับค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th  

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO): “ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน*” ตัง้แต่เวลาเปิดท า
การจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้จะเร่ิมเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 
15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ และ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยผู้ลงทุนสั่งซือ้ครัง้แรกไม่น้อยกว่า 5,000 
บาท และครัง้ต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ี  
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลาเร่ิมให้บริการ -15.30 น. 

http://www.talisam.co/
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▪ อินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 

 อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลงั  
 (ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือตามที่บริษทั 
 จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

 ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
  กรณีผู้ลงทนุท ารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตัง้ 
       น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัต่อไปนี ้

 ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 

   บริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเร่ิมให้บริการ -15.30 น. 
 
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

   กรณีผู้ลงทนุท ารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตัง้ 
       น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัต่อไปนี ้

 ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 009-5-1300000114 
   บริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th เวลาเร่ิมให้บริการ -15.30 น. 
   แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
 
 วิธีการรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน* ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัท
จดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะช าระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วนัท าการ (ปัจจบุนัภายใน 3 วนัท าการ) นบัแต่วนัค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายชื่อผู้ลงทนุ ตามที่ผู้ลงทนุได้แจ้งความประสงค์
ไว้ หรือวิธีอื่นใดท่ีบลจ.ก าหนด 

ผู้ลงทนุสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน* ได้ท่ี  : 
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น.– 15.30 น. 

http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co/
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▪ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลา เร่ิมให้บริการ -15.30 น.  
▪ อินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือตามท่ี
บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หน่ึงหรือหลายเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดง
ตนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึง่มี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือขดัแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ 

(ค) บริษัทจดัการเห็นว่า การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทนุรวม ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายอื่น 
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณ์ของธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

(ง) เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ
หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุ
ให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสัง่ซือ้ดงักล่าวขดักับหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

Q: กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าว

อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุด
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังาน 

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดงัต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
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ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุใน
รายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท าการ 

การหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับค าสัง่ซือ้หรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ 
www.talisam.co.th หรือช่องทางให้บริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ตามก าหนดการและช่องทางท่ีสอดคล้องกับการท า
รายการสัง่ซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัท าการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบคุคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้

ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสัง่เป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 
ทัง้นี ้ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงั
ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหวัข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 

http://www.talisam.co.th/
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้ รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับตัง้แต่วันท่ี
นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูลงในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ (“กองทนุ”) การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถิ่นท่ีอยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ: www.talisam.co.th ทกุวนัท าการ 

 

สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้กับผู้ ถือหน่วย

ลงทุนทุกครัง้ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัการท ารายการดงักล่าว
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในกรณีท่ีเป็นการสัง่ซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะจดัส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซือ้หน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัจดทะเบียน
กองทนุ 

ส่วนในกรณีการท ารายการภายหลงัช่วงเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบยืนยนัการซือ้หน่วยลงทนุพร้อม
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 7 
วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ข าย
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ: 
 หากผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

http://www.talisam.co.th/
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Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถน าส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั โทร.0-2015-0222 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2033-9999 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-4531 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการอนมุตัิให้จัดตัง้กองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือ
การไม่ปฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม? 

A: บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา บริษัท
ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ด้านการจดัการกองทุนจากกระทรวงการคลงัในเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้รับการ
อนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และได้รับการอนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
โดยไม่มีผู้ ถือหุ้นเป็นสถาบนัการเงินใด ๆ เลย 

ปัจจุบันบริษัทจัดการมีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ 12 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 
836,950,867.52 บาท (ข้อมลู ณ 30 กนัยายน 2563) 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นางโชติกา สวนานนท์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม  รองประธานกรรมการ 

3. นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัด์ิ  กรรมการ 

4. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์ จนัทโนทก  กรรมการ 

6. นางณฤดี จนัทร์แจ่มจรัส  กรรมการและเลขาท่ีประชมุ 
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รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัด์ิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

3. นางณฤดี จนัทร์แจ่มจรัส  ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

A: 1. นายประภาส ตนัพิบลูย์ศกัด์ิ 

 2. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม 

 3. นายวีระพล สิมะโรจน์ 

 4. นางสาวปวเรศร์ ตัง้อภิชาติเจริญ 

 5. นายบญุประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์ 

 6. นางสาวดวงธิดา แซ่แต้ 
 
Q: รายชื่อผู้ จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:  รายช่ือและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดงันี  ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน์ 
 

ผู้จดัการกองทุน
ตราสารทนุ 

- BA (จิตวิทยา) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- MBA Indiana University at 
South Bend 

- CISA, CFA Level II 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant 
Manager) บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ 
ธนชาติ จ ากดั 

- ผู้จดัการ (Manager) 
บริษัท เงินทุนหลกัทรัพย์ เอส ซี เอฟ 
จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการ (Research Manager) 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
- หวัหน้ากลุ่มกองทนุกลุ่มตราสาร
ทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ 
ธนชาต จ ากดั 

2 นางสาวปวเรศร์ ตัง้อภชิาติเจริญ 
 

ผู้จดัการกองทุน
ตราสารหนี ้

- BA (การเงิน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- MBA Finance
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- CISA Level I 

- Assistant Vice President 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

- Vice President บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

- ผู้จดัการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

- ผู้จดัการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

3 นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์ 
 

ผู้จดัการกองทุน
ตราสารทนุ 

- BA (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- CISA Level II 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผู้จดัการกองทุน  
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน) 

4 นางสาวดวงธิดา แซ่แต้ ผู้จดัการกองทุน 
ตราสารทนุ 

- ปริญญาโท, MSc 
Economics with 
Distinction Johannes 
Kepler University Linz 
Austria 

- ปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม
อนัดบั 2 จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
และได้รับรางวลัเรียนดี 2 
สมยั 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทนุ 
SSPP Fund, Ltd 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ทาลิส จ ากดั 

 
Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A: ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 
1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั  0-2343-9500 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5000 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 

5 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-4820 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2618-1000 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7777 

8 บริษัท หลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2648-1111 
9 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากัด 0-2660-6677 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2088-9999 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2696-0000 
12 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์) 0-2273-3749 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9442 
15 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วลงทุน ฟินโนมีนา จ ากดั 0-2026-5100 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 
16 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั 0-2026-6222 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 0-2949-1999 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0-2205-7000 

19 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั 1240 กด 8 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนในภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้ สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนับสนนุท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0-2296-2000 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2626-4531 

นอกจากหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนด้วย 

 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 
ท่ีอยู่: เลขท่ี 89 ชัน้ 10 ห้อง 1001-1002 
อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ โทร 0-2015-0222 
เว็บไซต์ : www.talisam.co.th 

• ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมลูเพิ่มเติมในภายหลงัได้ 

  

http://www.talisam.co/
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
  

1. ความเสี่ ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ 

• กองทุนจะท าการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตวัเลขเศรษฐกิจมหภาค อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และปัจจัยอื่น ๆ จะ

ส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ และปรับเปลี่ยนสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสาร

ทนุให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ ซึง่จะท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในช่วงเวลานัน้ได้ 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตรา
สารหนี ้อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดซ่ึงใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี ้ส่งผล
ให้มูลค่าตราสารหนีท่ี้กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม เช่น เมื่ออัตราดอกเบีย้ตลาดเพ่ิมสูงขึน้ จะ
ท าให้ราคาตราสารหนีล้ดลงและท าให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น 

• ในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโน้มดอกเบีย้เป็นขาขึน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ซึ่งราคามีความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ตลาดอยู่ในระดบัต ่า และในทางกลบักันในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโน้ม

ดอกเบีย้เป็นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลก าไรจากราคาตราสารหนีท่ี้จะ

เพิ่มขึน้ หรือกองทนุอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท่ี้ให้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึง่ราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ดอกเบีย้ 

3. ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ ออกตราสาร
โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น 

• กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ และมีการติดตามและ

วิเคราะห์ข้อมลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา 
หรือราคาที่ต้องการ เน่ืองจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง 

• ในส่วนของตราสารหนีก้องทนุมีนโยบายก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าของการคงทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสงูมาก 

• ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน  และมีการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหลงัจากการลงทนุแล้วโดยสม ่าเสมอ 

5. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหนีเ้งินต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือ
คู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สัญญา ประสบ
ภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะช าระคืน หรือช าระคืนบางส่วน 

• กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา และคดัเลือกตราสารท่ีผู้ออกมีคณุภาพ  

และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น 

6. ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative Risk) : กองทุนอาจมีการเข้าท าธุรกรรมการซือ้ขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio 
Management)  

• เมื่อมีการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง  กองทนุจะมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญา

ท่ีท าเอาไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญัญา กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของคู่สญัญา และคดัเลือกคู่สญัญาท่ีมี

อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 
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• เมื่อมีการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ในช่วงที่ราคาของหลกัทรัพย์อ้างอิงของสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้ามีความผนัผวนสงู อาจท าให้ราคาของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีความผนัผวนสงูมากไปด้วย ท าให้กองทุนมี

ความเสี่ยงจากการถกูเรียกให้วางหลกัประกนัเพิ่ม (Margin Call) ซึง่ส าหรับกรณีนี ้กองทนุจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ท่ีอ้างอิงกับตราสารทุนตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เท่านัน้ และกองทุนจะคงเงินสดไว้ในระดบัท่ีสงูกว่าระดับหลักประกัน

รักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตลอดเวลา นอกจากนีก้องทนุจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อจดัเตรียม

สภาพคล่องให้เพียงพอในกรณีท่ีอาจจะต้องวางหลกัประกนัเพิ่ม 

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ หรือได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. 

•  ตราสารประเภทนีย้่อมมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตวัแปรอ้างอิงซึง่ถือเป็นความเสี่ยงตลาด และความเสี่ยงจาก
การผิดนดัช าระหนีข้องคู่สญัญา กองทนุจะควบคุมสดัส่วนการลงทุนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และติดตามสภาวะตลาดท่ี
จะส่งผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงอย่างใกล้ชิด และพิจารณาฐานะทางการเงินและคัดเลือกคู่สัญญาท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) นอกจากนี ้ในกรณีตราสารท่ีมีเงื่อนไขให้สิทธ์ิกับผู้ออกตรา
สารในการช าระคืนเงินต้นก่อนก าหนดได้ ซึ่งกองทุนอาจถูกบงัคบัให้ไถ่ถอนและเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนระดับ
เดิม ในกรณีนี ้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับเงื่อนไขในลกัษณะนี ้
เพื่อชดเชยความเสี่ยงดงักล่าว 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทนุเปิดทาลิส เฟลก็ซิเบิล้ 

การลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ สรุปตามอตัราส่วนดงันี ้

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่

ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ ออก

ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ท่ีผู้

ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้ 
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี  ้ 397 วนั 
นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี ้ 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขาย
ใน SET) 

6.2 ตราสารทุน ท่ีออกโดยบริษัท ท่ีจัดตัง้ขึ น้ ไม่ ว่ าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัท

  
รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ดังกล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายใน SET) 

6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน SN หรือศุ
กูก ท่ีผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรื อในตลาดซื อ้ ขายหลั กท รั พ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวัน

ช าระหนี ้ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2   

ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ี

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้ 
397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 ธุรกรรมดังนี ้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.5.1 reverse repo 
6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ข าย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซือ้ขายใน SET)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจาย
ก า ร ล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง พื ้น ฐ า น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทาง ท่ีส านัก ง าน
ก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และมีลกัษณะตาม 
6.6.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
 1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดงักล่าว   

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน  หรือ ตั๋ว

สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คู่ สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending ห รือ 
derivatives) 

รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี   

2 ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมี
การเสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต 
และการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน 

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1 ของส่วนท่ี

1: อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสาร
กึ่งหนีก้ึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1 ของ

ส่วนท่ี 1: อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ ออก
ทรัพย์สิน หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ

ลดความเสี่ยง (hedging limit) 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 

 6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความ
เสี่ยง (non-hedging limit) 

global exposure limit 
กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน % ของ NAV 

 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ product 
limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมี

จ านวนหุ้ นของบริษัทรวมกัน  < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III 
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง(ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ภ้าค รั ฐ ไทยหรือตราสารหนี ภ้ าค รั ฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) 
* ของผู้ ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ.อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ินทาง
การเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้
เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ี

ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้น
แต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน 

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล

ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทุนรวมหรือ กองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี ้
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ท่ี
ออกหน่วยนัน้ เ ว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS FLEXIBLE FUND  22 

หมายเหต ุ *หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

 **รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม* อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (2) 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2561 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 2.1420 2.1403 2.1373 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0375 0.0370 0.0315 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1284 0.0750 0.0741 0.0649 

• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
และส่งเสริมการขายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวม (Advertising Expenses) 

ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 0.0097 0.0116 0.0185 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.8520 2.2642 2.2631 2.2522 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.6217 0.2451 0.3909 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน** อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2561 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(Front-end Fee)*** 

ไม่เกิน 3.00 1.00 1.00 1.00 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(Back-end Fee)*** 

ไม่เกิน 3.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สั่ งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน** อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2561 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กันยายน 2563 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุเข้า *** (Switching in) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออก *** (Switching out) 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
1.00 

 
ยกเว้น 

 
1.00 

 
ยกเว้น 

 
1.00 

 
ยกเว้น 

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อน
ระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ (Exit Fee) 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

• ค่าใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ 
เมื่อมีการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) (3) 

ไม่เกิน 0.30 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
(Unit Transfer Fee) 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

 
หมายเหต ุ:  
(1) ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินรวม หกัด้วยหนีส้ินรวมก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ถ้ามี) ณ วนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม 

(2) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีใช้ในการค านวณร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยรายวนั 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีโ้ดยค านวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเข้า หรือราคาสบัเปลี่ยนออก  ทัง้นี ้อตัรา

ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาดหลกัทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ได้รวมภาษี มลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัท

จดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทนุโดยตรง 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซือ้คืน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอั ตราท่ีไม่เท่ากัน โดย

บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
  ทัง้นี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ณ ส านักงานของบริษัทจัดการส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเปลี่ยนแปลง 

  หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง มี
แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อก าหนด เงื่อนไขหรือหลกัเกณฑ์ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563 

 PTR  = MIN (มลูค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สิน) 
AVG.NAV (มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั) 

 PTR  = 238,982,801.40 
222,168,772.94 

 PTR  = 1.08 

หมายเหตุ : ข้อมลู PTR เป็นข้อมลูเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าให้ผู้ลงทุนทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การ
ลงทนุของกองทนุ ดงันัน้ ทรัพย์สินที่น ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ เพื่อ
การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี  ้เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการ
ลงทนุ ซึง่โดยลกัษณะแล้วไม่ได้มีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากัดในการใช้สทิธอิอกเสยีง 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563 
 

- ไม่มี- 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.talisam.co.th 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 

 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (1) 

กองทนุ 
Year to 

date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (2) 3 ปี (2) 5 ปี (2) 10 ปี (2) 

ตัง้แต่ 
จดัตัง้(2) 

TLFLEX -21.39 -5.93 19.34 -25.94 -11.25 N/A N/A -5.46 
Benchmark -8.63 -3.38 6.48 -9.71 -1.93 N/A N/A 1.35 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 33.13 16.91 21.62 29.24 19.59 N/A N/A 17.70 
ความผนัผวนของ Benchmark 15.85 6.85 10.36 13.95 9.13 N/A N/A 8.19 
 

หมายเหต:ุ  1) เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 คณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.talisam.co.th 
 2) ผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 

• ผลขาดทุนที่เกิดขึน้จริงของกองทุนรวม (Maximum drawdown) ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน : -51.02% 

  

http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
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• ตัวชีว้ัดของกองทุน (Benchmark): 
ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 13 ธันวาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2562 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 
2. ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายรุะหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20 
3. ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายรุะหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20 
4. ผลตอบแทนของดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10 

ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน 
1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน ร้อยละ 50 
2. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วนร้อยละ 20 
3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

อยู่ในระดบั BBB ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน ร้อยละ 20 
4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี สดัส่วน ร้อยละ 10 

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบตัวชีว้ัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตัวชีว้ัดมาตรฐานใหม่
ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสียภาษี 

ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

มูลค่ายุติธรรม %NAV ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   185,851,290.21 100.78 

เงินฝากธนาคาร     

  ธนาคาร     

   เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  AA+(tha) 20,220,077.21 10.96 

หุ้นสามัญ     
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รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

มูลค่ายุติธรรม %NAV ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     

  ธุรกิจการเกษตร     

   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)   11,084,950.00 6.01 

  อาหารและเคร่ืองด่ืม     

   บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   1,764,360.00 0.96 

 ทรัพยากร     

  พลังงานและสาธารณูปโภค     

   บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)   14,212,900.00 7.71 

   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   5,008,000.00 2.72 

   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)  6,643,900.00 3.60 

   บริษัท แอ๊บโซลทู คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ากดั (มหาชน)  11,080,464.00 6.01 

 เทคโนโลยี     

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

   บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน)   11,202,450.00  6.07  

 ธุรกิจการเงิน     

  เงินทุนและหลักทรัพย์     

   บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)  11,027,200.00  5.98  

   บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   4,048,350.00  2.20  

   บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)   213,855.00  0.12  

   บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   15,351,375.00  8.32  

 บริการ     

  ขนส่งและโลจิสติกส์     

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  15,154,020.00  8.22  

   บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน)   2,875,000.00  1.56  

  พาณิชย์     

   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)   4,637,740.00  2.51  

   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)   14,809,450.00  8.03  

   บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน)   12,325,825.00  6.68  

 สินค้าอุปโภคบริโภค     
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รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

มูลค่ายุติธรรม %NAV ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

  ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์     

   บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  8,081,775.00  4.38  

 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง     

  บริการรับเหมาก่อสร้าง     

   บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)   2,271,200.00  1.23  

   บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน)   3,746,925.00  2.03  

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

   บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  2,336,934.00  1.27  

   บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   7,608,290.00  4.13  

ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญ     

  เงินทุนและหลักทรัพย์     

   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2 

146,250.00  0.08  

        

สินทรัพย์อื่นหรือหนีส้ินอื่น   (1,441,886.42) (0.78) 
        

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     184,409,403.79  100.00  

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือ

มีไว้เป็นรายตัว 

ประเภท ผู้ออก 
วันครบ
ก าหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ มูลค่า 

ที่ตราไว้ 
มูลค่ายุติธรรม 

ตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     AA+(tha) - 20,220,077.21 
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รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

กลุ่มของตราสาร       
มูลค่าตามราคา

ตลาด 
%NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  - - 
 

พนัธบตัร หรือ ตราสารแห่งหนีท่ี้กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันา 
   

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน 20,220,077.21 10.96 
 

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั   
    

(ค)  ตราสารที่มีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง - - 
 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั   
     

(ง) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  - - 

 

(investment grade)  
หรือตราสารที่ไม่ได้จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ    

 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงอนัดบัเครดิตขัน้สงูสดุของอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรับประเทศไทย โดยอนัดบัเครดิตนีจ้ะให้กบัผู้ออก

ตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนีต้ ่าที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร

หนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย 

AA(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด

นดัช าระหนีท้ี่ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของ

การผิดนดัช าระหนีส้ าหรับอนัดบัเครดิตภายในประเทศที่ระดบั 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนดัช าระ

หนีข้องผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีท้ี่ได้รับอนัดบัเครดิตภายในประเทศในล าดบัสงูสดุเพียงเล็กน้อย 

A(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด

นดัช าระหนีท้ี่ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตาม

ก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

BBB(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการ

ผิดนดัช าระหนีป้านกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตาม

ก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารหนีอ้ื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 
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อันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย 

F1(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถสงูสดุในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในข้อผกูพนัทางการเงิน เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจดัอนัดบัเครดิต

ภายในประเทศซึง่ก าหนดโดยฟิทช์ อนัดบัเครดิตในระดบันีจ้ะให้กบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ที่มีความเส่ียง

ของการผิดนดัช าระหนีต้ ่าที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่

สภาพคล่องอยู่ในระดบัที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอนัดบัเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผกูพนัทางการเงินในระดบัที่ดี เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดบัของความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที่ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผกูพนัทางการเงินในระดบัปานกลาง 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระ

หนีด้งักล่าวมีความอ่อนไหวที่สงูกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ เมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่สงูกว่า 

   หมายเหตปุระกอบการจัดอนัดบัเครดิตภายในประเทศ: 

ค าเสริมท้าย 'tha' จะถกูระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรับประเทศไทย 

เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบ

ภายในอนัดบัเครดิตขัน้หลกั ทัง้นี ้เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" ดงักล่าวจะไม่ใช้ส าหรับอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะ

ยาว และอนัดบัความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกนัภยั 'AAA(tha)' หรืออนัดบัที่ต ่ากว่า 

'CCC(tha)' และจะไม่ใช้ส าหรับอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ยกเว้นระดบั 'F1(tha)' 

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA  อนัดบัเครดิตองค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่าที่สดุ ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืน

เงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

AA  องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบั

เครดิตที่อยู่ในระดบั AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สงู แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิต

ที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงิน

ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และ

อาจมีความสามารถในการช าระหนีอ้่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบัสงูกว่า 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของ

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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อันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย 

T1  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนกั

ลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัช าระหนีท้ี่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอนัดบัเครดิต

ในระดบัดงักล่าวซึง่มีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูยิ่งขึน้ 

T2  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนี ้

ระยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรับได้ 

T4  ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

 

ค าเตอืน / ข้อแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

▪ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกบัท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการลงทุน
เพื่อบริษัทจดัการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.talisam.co.th 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ 
ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

▪ หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือส่วนสรุปข้อมลูส าคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วนรับรอง
ความถกูต้องครบถ้วน 

http://www.talisam.co.th/
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ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.talisam.co.th 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผูกพนัตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีได้รับอนุมตัิจากส านักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการกองทนุ
รวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

http://www.sec.or.th/
http://www.talisam.co.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TALIS FLEXIBLE FUND 

(TLFLEX) 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS FLEXIBLE FUND   1 

สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการกองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

โครงกำร หมำยถงึ โครงกำรจัดกำรกองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

กองทนุ หมำยถงึ กองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

หน่วยลงทนุ หมำยถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

บรษัิทจัดกำร หมำยถงึ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ ทำลสิ จ ำกัด 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมำยถงึ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมำยถงึ ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกัด (มหำชน) 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื หมำยถงึ บุคคลหรือนิตบิุคคลที่บรษัิทจัดกำรมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ขำยหรือรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณีของกองทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมำยถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

วันท ำกำรซือ้ขำย หมำยถงึ วันที่ตำมปฏทินิที่เป็นวันท ำกำรตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำร และ/หรือ

ตำมทีบ่รษัิทจัดกำรประกำศก ำหนดเพิม่เตมิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ หมำยถงึ มูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิ หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทัง้หมดเมือ่สิน้วันท ำกำรทีค่ ำนวณ 

รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถงึ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่ค ำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท ำกำร

ซื้อขำยนั้น บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี) หรือ

คำ่ใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี รวมทัง้ภำษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หมำยถงึ รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท ำ

กำรซือ้ขำยนัน้ หักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้มี) 

หรอืคำ่ใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี รวมทัง้ภำษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลำดหลักทรัพย ์/ SET หมำยถงึ ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ค ำเสนอซือ้ หมำยถงึ ค ำเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิกำรเป็นกำรท่ัวไปที่ผูท้ ำค ำเสนอซือ้ตอ้ง

ปฏบัิตติำมประกำศว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถอื

หลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ำกจิกำร 

แกไ้ขรำคำยอ้นหลัง หมำยถงึ แกไ้ขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง

โดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลังตัง้แต่วันที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ

ปัจจุบัน 

กำรชดเชยรำคำ หมำยถงึ กำรเพิม่หรอืลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ำยคนืหน่วย ลงทุน

ทีม่รีำคำไม่ถูกตอ้ง หรอืกำรจ่ำยเงนิซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำ

หน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนกำรเพิม่หรอื

ลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน หมำยถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับกำรจดทะเบยีนหรอืไดร้ับอนุญำตใหท้ ำกำร

ซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิทใหญ ่ หมำยถงึ บรษัิทใหญต่ำมมำตรฐำนกำรบัญชเีกีย่วกับกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวมโดย

พจิำรณำตำมงบกำรเงนิรวมที่มีกำรจัดท ำและเปิดเผยล่ำสุด ทัง้นี้ หำก

ไม่มีงบกำรเงนิรวมใหพ้จิำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ที่ปรำกฏในบัญชี

รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สดุ 

บรษัิทยอ่ย หมำยถงึ บรษัิทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบัญชเีกีย่วกับกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม โดย

พจิำรณำตำมงบกำรเงนิรวมที่มีกำรจัดท ำและเปิดเผยล่ำสุด ทัง้นี้ หำก

ไม่มีงบกำรเงนิรวมใหพ้จิำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ที่ปรำกฏในบัญชี

รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สดุ 

กจิกำร หมำยถงึ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี

หลักทรัพยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยห์รอืบรษัิทมหำชน จ ำกัด 
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กลุม่กจิกำร หมำยถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีที่สภำวชิำชพีบัญชี

ก ำหนดเกีย่วกับกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

สถำบันกำรเงนิ หมำยถงึ สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบี้ยเงินใหกู้ย้ืมของสถำบัน

กำรเงนิ 

สมำคม หมำยถงึ สมำคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพยท์ี่ไดร้ับอนุญำตและจดทะเบยีน

กับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อท ำกำร

สง่เสรมิและพัฒนำธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับกำรจัดกำรลงทนุ 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถงึ คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถงึ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

เงนิส ำรอง หมำยถงึ จ ำนวนเงนิทีตั่ง้ส ำรองเพือ่เป็นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ำก

กำรรับช ำระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

สทิธเิรยีกรอ้ง หมำยถงึ สิทธิเรียกรอ้งที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของสถำบันกำรเงินตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถำบันกำรเงนิ 

หน่วย CIS หมำยถงึ หน่วยของกองทนุอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภำยใตบั้งคับประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถำบัน และกองทนุสว่นบคุคล  

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ 

หน่วย infra หมำยถงึ หน่วยของกองทรัพย์สนิที่เกี่ยวขอ้งกับโครงสรำ้งพื้นฐำน ซึง่อยู่ในรูป

แบบอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดังนี้  

1. กองทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน

ตลำดทนุ  

2. กองทุนโครงสรำ้งพื้นฐำนต่ำงประเทศที่จัดตั ้งขึ้นตำมกฎหมำย

ต่ำงประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะท ำนอง

เดียวกับกองทุนโครงสรำ้งพื้นฐำนตำม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะจัดตัง้ในรูป

บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

หน่วย property หมำยถงึ หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวขอ้งกับอสังหำริมทรัพย์ซึง่อยู่ในรูป

แบบอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดังนี้  
1. กองทุนรวมอสังหำรมิทรัพยท์ีอ่ยู่ภำยใตบั้งคับประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจัดกำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์ 
2. ทรั สต์ เ พื่ อ ก ำ ร ล งทุ น ใ นอสั งห ำ ริม ท รั พ ย์ที่ จั ด ตั ้ง ขึ้น ต ำ ม  

กฎหมำยวำ่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลำดทนุ  

3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมำยถงึ หุน้กูท้ีม่กี ำหนดเวลำช ำระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

ตรำสำร Basel III หมำยถงึ ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำม

กฎหมำยไทยหรอืต่ำงประเทศ ทีม่กีำรอำ้งองิจำกหลักเกณฑก์ำรก ำกับ

ดูแลสถำบันกำรเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision 

(Basel III) 

เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก หมำยถงึ ทรัพยส์นิดังนี้ 
1. เงนิฝำก เงนิฝำกอสิลำม หรอืตรำสำรอืน่ทีม่ลีักษณะท ำนองเดยีวกับ

เงนิฝำก  
2. สลำกออมทรัพยท์ี่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพื่อกำรเกษตร

และสหกรณ์กำรเกษตร 

3. สลำกออมสนิพเิศษทีอ่อกตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรออมสนิ 

มตพิเิศษ หมำยถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขำ้ร่วมประชุมและมีสทิธิ
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ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขำ้งมำก หมำยถงึ มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขำ้ร่วมประชุมและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

บคุคลทีม่คีวำมสมัพันธห์รอืเชือ่มโยง

กับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 

หมำยถงึ บคุคลทีม่คีวำมสมัพันธห์รอืเชือ่มโยงกับบรษัิทจัดกำร ไดแ้ก ่

(1) บคุคลทีม่กีำรถอืหุน้ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี้ 

 (1)(ก)1. บรษัิทแม ่ไดแ้ก ่บคุคลทีถ่อืหุน้ของบรษัิทจัดกำร

เกนิรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท

จัดกำร  

 (1)(ก)2. บรษัิทยำย (แมใ่น) หมำยถงึ บคุคลทีถ่อืหุน้หรอืเป็น

หุน้สว่นของบรษัิทแมท่ีจั่ดตัง้ในประเทศ เกนิรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหุน้

ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ ำนวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

 (1)(ก)3. บรษัิทยำย (แมน่อก) หมำยถงึ บคุคลทีถ่อืหุน้หรอื

เป็นหุน้สว่นของบรษัิทแม่ทีจั่ดตัง้ในตำ่งประเทศ ตัง้แตร่อ้ยละ 90 ของ

จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ ำนวนหุน้สว่นของบรษัิทแม่ 

 (1)(ข) บรษัิทลกู ไดแ้ก ่นติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดกำรถอืหุน้หรอื

เป็นหุน้สว่นของนติบิุคคลดังกลำ่วเกนิรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืจ ำนวนหุน้สว่น 

 (1)(ค) บรษัิทพีน่อ้ง ไดแ้ก ่นติบิคุคลทีม่บีุคคลทีถ่อืหุน้หรอื

เป็นหุน้สว่นเกนิรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอื

จ ำนวนหุน้สว่นของนติบิุคคลดังกลำ่ว เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษัิทจัดกำรเกนิ

รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจัดกำร

ดว้ย 

 (1)(ง) บรษัิท ไดแ้ก ่นติบิคุคลทีม่บีรษัิทแมเ่ป็นผูถ้อืหุน้เกนิ

รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิุคคลนัน้ 

โดยกรรมกำรของบรษัิทแมเ่ป็นกรรมกำรของนติบิุคคลดังกล่ำวดว้ยเกนิ

รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ 

 (1)(จ) บรษัิท ไดแ้ก ่นติบิคุคลทีม่บีรษัิทยำย(แมใ่น) เป็นผูถ้อื

หุน้เกนิรอ้ยละ 10ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิคุคล

นัน้ โดยกรรมกำรของบรษัิทยำย(แมใ่น) และ/หรอืของบรษัิทแม ่เป็น

กรรมกำรของนติบิุคคลดังกล่ำวดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้ 

(2) บคุคลทีม่อี ำนำจควบคมุ ไดแ้ก ่ผูท้ีม่อีทิธพิลในกำรควบคุมหรอืสัง่

กำรบุคคลอืน่ตำม (1) หรอืถกูควบคมุหรอืสัง่กำรโดยบคุคลอืน่ตำม (1) 

ไมว่ำ่อทิธพิลดังกล่ำวจะสบืเนื่องจำกควำมสมัพันธท์ำงกฎหมำย ตำม

สญัญำ หรอืกำรอืน่ใด  

B/E หมำยถงึ ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมำยถงึ ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำร

เผยแพร่อย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกับนโยบำยกำรลงทุนของ

กองทนุนัน้ 

CIS operator หมำยถงึ บคุคลดังนี้ 

1. บลจ. ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูท้ ำหนำ้ทีบ่รหิำรจัดกำรกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ 

concentration limit หมำยถงึ อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมควำมมสีว่นไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทนุ 
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counterparty limit หมำยถงึ อัตรำสว่นกำรลงทนุทีคู่่สญัญำ 

CRA หมำยถงึ สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้ับ

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน เวน้แตท่ีก่ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

credit derivatives หมำยถงึ derivatives ที่มีลักษณะเป็นกำรเคลือ่นยำ้ยควำมเสีย่งดำ้นเครดติของ

ทรัพย์สินที่ไดร้ับกำรประกันควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งไปยัง

คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งซึง่มี

ภำระผูกพันที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเมื่อเกิด

เหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรช ำระหนี้ (credit event) ของทรัพยส์นิที่ไดร้ับ

กำรประกันควำมเสี่ยง จะไดร้ับผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรับ

กำรมภีำระผกูพันดังกลำ่ว 

credit event หมำยถงึ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมที่ระบุใน

ขอ้ตกลงของตรำสำรหรอืสญัญำ 

credit rating หมำยถงึ อั น ดับควำมน่ ำ เ ชื่อถือที่ จั ดท ำ โดย  CRA ซึ่ง เ ป็ นกำ รปร ะ เ มิน

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรหรอืสญัญำ 

currency risk หมำยถงึ ควำมเสีย่งดำ้น FX 

derivatives หมำยถงึ สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

derivatives on organized 

exchange 

หมำยถงึ derivatives ทีซ่ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives 

DW หมำยถงึ ใบส ำคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมำยถงึ กองทรัสตห์รอืกองอสังหำรมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ

ซึง่มีวัตถุประสงคห์ลักในกำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพยห์รือในกจิกำรที่

ประกอบธุรกจิพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์ ทัง้นี้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกอง

ดังกลำ่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

FX หมำยถงึ อัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ (Foreign Exchange) 

group limit หมำยถงึ อัตรำสว่นกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกจิกำร โดยกำรน ำอัตรำสว่นกำร

ลงทนุในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิกำรมำค ำนวณรวมกัน 

investment grade หมำยถงึ credit rating ในระดับทีส่ำมำรถลงทนุได ้

IOSCO หมำยถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมำยถงึ กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไปในครั ้งแรก (Initial 

Public Offering) 

issue rating หมำยถงึ อันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating หมำยถงึ อันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ 

national scale หมำยถงึ มำต ร ฐ ำนกำ ร จั ดท ำ  credit rating ใ น ร ะ ดั บที่ ใ ช เ้ ป รีย บ เทียบ

ภำยในประเทศ 

NAV หมำยถงึ มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมำยถงึ มูลค่ำกำรลงทุนสุทธใินทรัพยส์นิไม่ว่ำเป็นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดย

ออ้มผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอำ้งองิ

อยูกั่บทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวำมเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

OTC derivatives หมำยถงึ derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives 

P/N หมำยถงึ ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมำยถงึ อำยุ เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำตำม

มำตรฐำนสำกล 

product limit หมำยถงึ อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์นิ 

regulated market  หมำยถงึ ศูนย์กลำงที่จัดช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ำ้เพื่อใหเ้กดิกำรเจรจำ

ต่อรองซือ้ขำยตรำสำรระหว่ำงกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกับ

ตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดังกล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับดูแลของทำงกำร
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หรือหน่วยงำนที่ท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลดำ้นหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มี

ลักษณะท ำนองเดยีวกับหลักทรัพย ์

SBL หมำยถงึ ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิกำรกำรยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities 

Borrowing and Lending) 

securities lending หมำยถงึ ธรุกรรมกำรใหย้มืหลักทรัพย ์

single entity limit หมำยถงึ อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำ 

SIP หมำยถงึ Specific Investment Products 

SN หมำยถงึ ตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note) 

TBMA หมำยถงึ สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมำยถงึ บล. ทีไ่ดร้ับใบอนุญำตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรใหส้นิเชือ่

เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตำมกฎหมำย

วำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

underlying หมำยถงึ สนิคำ้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์ำ้งองิ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

1.2. ชือ่โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : TALIS FLEXIBLE FUND 

1.3. ชือ่ยอ่ : TLFLEX 

1.4. ประเภทโครงกำร : กองทนุเปิด 

1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้ 

1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร : ไมก่ ำหนด 

1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดอืน -  วัน 

1.8. อำยโุครงกำรถงึวันที ่(กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) : -  

1.9. เงือ่นไข (อำยโุครงกำร) :  

บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำใหโ้ครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตสิ ิน้สุดลง โดยยุตโิครงกำรในช่วงเสนอขำยหน่วย

ลงทุนครัง้แรก หรอืหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกหรือไม่น ำกองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็น
กองทนุรวม หรอือำจพจิำรณำเลกิโครงกำร โดยถอืวำ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้  บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำร

ดังกลำ่วโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กองทนุมจี ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่กำรจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่ำงเหมำะสม อันเนื่องจำกปัจจัยอื่นใดที่ท ำให ้
ผลตอบแทนของตรำสำรทีก่องทุนจะเขำ้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิท

จัดกำร 

1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอ

ขาย:  

2.1. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท 

2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของ

โครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรหรือไม่เกนิ 300 ลำ้นบำท (คดิเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 

30,000,000 หน่วย) ทัง้นี้ หำกบรษัิทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (ใช ้green shoe 
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option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (green shoe) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธิ

ด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนินกำรจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สุด

ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 

2.3. มลูคำ่ทีต่รำไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บำท 

2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.0000 หน่วย 

2.5. รำคำของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท 

2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บำท 

2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 5,000.00 บำท 

2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : 5,000.00 บำท  

2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  

2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : 500.00 หน่วย  

2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้ หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรอืมูลค่ำขัน้ต ่ำขำ้งตน้ในอนำคตได ้(ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรสำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรือมูลค่ำสงูสดุดังกล่ำวไดห้ำกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศ

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งมีกำรแกไ้ขเพิม่เตมิในภำยหลัง) ซึง่บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่

นอ้ยกว่ำ 30 วันก่อนวันด ำเนินกำรดังกล่ำว (ทัง้นี้ หำกในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนบรษัิทจัดกำรจะปิด

ประกำศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 1 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกล่ำว) ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร 

และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำย

หรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธกิ ำหนดมูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุนนอ้ยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้

ได ้เพือ่รองรับรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยหรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิทจัดกำร 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพื่อเป็นทำงเลอืกส ำหรับนักลงทุนท่ัวไปและนิตบิุคคลที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ด ีและกระจำยควำมเสีย่งในกำรลงทุน โดย

กองทนุจะน ำเงนิทนุทีร่ะดมไดไ้ปลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตรำสำรทนุทีม่ปัีจจัยพืน้ฐำนด ีตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตรำสำรแห่ง
หนี้ และ/หรอืเงนิฝำก ซึง่เนน้ควำมมั่นคงของสถำบันผูอ้อกตรำสำร และผูร้ับฝำกเงนิเป็นหลัก  หน่วยลงทนุของกองทุน เชน่ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย ์กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน และ/หรอืกองทุน

รวมอทีเีอฟ รวมทัง้หลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิอืน่หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่อย่ำงใดอย่ำงหรอืหลำยอย่ำง โดยบรษัิทจัดกำร
จะปรับสัดส่วนใหเ้หมำะสมกับสภำวกำรณ์ของตลำดทุน และตลำดเงนิ โดยเนน้ประโยชน์และผลตอบแทนของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุเป็นหลัก  

3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม : ผสม 

 กำรลงทนุของนโยบำยกำรลงทนุแบบผสม : 

- ตรำสำรทนุ : ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำรทนุ 

- ตรำสำรหนี้ : ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำรหนี้ 

- ทองค ำ : ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในทองค ำ 

- น ้ำมันดบิ : ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในน ้ำมันดบิ 

- สนิคำ้โภคภัณฑ ์: ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในสนิคำ้โภคภัณฑ ์
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- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/REITs : ไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสงัหำรมิทรัพย/์REITs 

- กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน : ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในกองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

- อืน่ ๆ : ไมก่ ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุอืน่ๆ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลักษณะพเิศษ :  

3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวำมเสีย่งต่ำงประเทศ  

3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้ม)ี :   

บรษัิทจัดกำรอำจกูย้มืเงนิหรอืท ำธรุกรรมกำรขำยโดยมสีัญญำซือ้คนืในนำมกองทุนไดต้ำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : ทีม่ไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ลดควำมเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  

3.6.2 วธิกีำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตรำสว่นกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  

3.7. กำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

3.8. กลยทุธก์ำรบรหิำรกองทนุ (Management Style) : มุง่หวังใหผ้ลประกอบกำรสงูกวำ่ดัชนีชีวั้ด (active management) 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) :   

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%):50.00 

2. ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีพันธบัตรรัฐบำลอำย ุ1 - 3 ปี ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สดัสว่น (%):20.00 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีตรำสำรหนี้ภำคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกตรำสำรอยู่ใน

ระดับ BBB ขึน้ไป อำย ุ1 - 3 ปี ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สดัสว่น (%):20.00 

4. อัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 1 ปี วงเงนินอ้ยกว่ำ 5 ลำ้นบำท เฉลีย่ของ 3 ธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนำคำร

กรุงเทพ ธนำคำรกสกิรไทย และธนำคำรไทยพำณชิย ์หลังหักภำษี สดัสว่น (%):10.00 

หมำยเหตุ: บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดผลกำรด ำเนนิงำน (Benchmark) ในกำรเปรยีบเทยีบตำมที่

บรษัิทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนด โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลและ

แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถงึวันทีม่ีกำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ค ำอธบิำยเกีย่วกับตัวชีวั้ดฯ และเหตุผลใน

กำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก

ขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดสมำคม บรษัิทจัดกำรลงทุน 

และ/หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุน

รวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ดฯ ไม่ไดจั้ดท ำหรอืเปิดเผย

ขอ้มูล/อัตรำดังกล่ำวอกีต่อไป โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ผ่ำนกำร

ประกำศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุมนีโยบำยกระจำยเงนิลงทนุของกองทนุในตรำสำรแหง่ทนุ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตรำสำรแหง่หนี้ เงนิฝำก หน่วยลงทนุ

ของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหำรมิทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์ 

(REITs) กองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำน และ/หรือกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF) เป็นตน้ รวมทัง้ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอืน่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงไดต้ำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรือให ้

ควำมเห็นชอบ โดยกองทุนจะพจิำรณำปรับสัดสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยแ์ต่ละประเภทในสัดสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 
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100 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของผูจั้ดกำรกองทุนและตำมควำมเหมำะสมกับสภำวกำรณ์และ

สภำพตลำดในแตล่ะขณะ 

กองทุนอำจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) อกีทัง้อำจลงทุนใน

สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพือ่ลดควำมเสีย่ง (Hedging) หรอืท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพใน

กำรบรหิำรกองทนุ (Efficient portfolio management)* เชน่ กำรท ำสญัญำสวอป และหรอืสญัญำฟอรเ์วริด์ทีอ่ำ้งองิกับรำคำ

ตรำสำร / รำคำดอกเบีย้ หรอืตำมทีส่ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เชน่ กองทนุรวมอำจเขำ้ลงทนุในสัญญำ

ซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Futures) แทนกำรลงทุนโดยตรงในหุน้สำมัญ ใหเ้หมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ หรอืกองทุนรวม

อำจเขำ้ลงทนุในสญัญำขำยตรำสำรล่วงหนำ้ (Forward Contract) เพือ่ลดอำย ุPortfolio Duration 

นอกจำกนี้ กองทุนอำจท ำธุรกรรมกำรใหย้ืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse Repo) หรือ

ธรุกรรมกำรขำยโดยมสีญัญำซือ้คนื รวมถงึอำจลงทนุในตรำสำรหนี้ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non-

investment grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ไดร้ับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) และตรำสำรทุนของ

บรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ก ำหนด 

หมำยเหต ุ* กองทนุจะสำมำรถลงทุนหรอืมไีวใ้นสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำร

ลงทนุ (Efficient portfolio management) ไดเ้มือ่บรษัิทจัดกำรไดร้ับอนุญำตใหเ้ริม่ประกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

3.12. รำยละเอยีดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ ี 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดกำรอำจลงทนุหรอืแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหำดอกผลโดยวธิอีืน่อย่ำงใด

อยำ่งหนึง่หรอืหลำยอยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภท

หรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ 

 

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบัตขิองตรำสำรทำงกำรเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก ่

1.1 ตรำสำรทนุ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตรำสำรทุนอืน่ที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับตรำสำรทุนตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตรำสำรหนี้ 

1.2.1 พันธบัตร 

1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง 

1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตรำสำร Basel III) 

1.2.4 ตั๋วแลกเงนิ (B/E) 

1.2.5 ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตรำสำรหนี้อืน่ที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับตรำสำรหนี้ตำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต.ก ำหนดเพิม่เตมิ 

1.3 ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) 

1.4 ตรำสำร Basel III 
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1.5 ศกุกู 

1.6 ตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note: SN) 

ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลัีกษณะท ำนองเดยีวกับขอ้ 1.1 ถงึขอ้ 1.6 โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. 

2. คณุสมบัตขิองตรำสำรและหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุ 

ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดกำรจะสำมำรถลงทนุไดต้ำม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตรำสำรตำมหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1 ไมม่ขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ ำใหผู้ล้งทนุมภีำระผูกพันมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร 

2.2 สำมำรถเปลีย่นมือได ้(รวมถงึกรณีที่เป็นต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ ที่มีเงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนได ้

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุน

สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกับตรำสำรทีถู่กตอ้งครบถว้น และมกีำรปรับปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่บรษัิทจัดกำรสำมำรถ

เขำ้ถงึไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มูลรำคำที่สะทอ้นมูลค่ำ

ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มูลทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท ำตำมหลักวชิำกำรอันเป็นทีย่อมรับใน

ระดับสำกล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญำใชเ้งนิทีอ่อกตรำสำรดังกล่ำวเพือ่ช ำระหนี้กำรคำ้ ต๋ัวแลกเงนิ 

หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ ดังกลำ่วตอ้งมกีำรรับอำวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.4.1 ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

2.4.2 ธนำคำรออมสนิ 

2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

2.4.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

2.4.5 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนองเดยีวกับผูร้ับฝำกตำม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผูส้ั่งจ่ำยหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ ำนวนรวมถงึ

ดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิดว้ย 

2.5 กำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง เป็นไปตำมเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 

2.5.1 ตรำสำรทีม่สีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง มกีำรจ่ำยผลตอบแทนโดยอำ้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ 

underlying ของ derivatives ตำมทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2 หำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง จะมีผลท ำใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ 

ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสำมำรถลงทนุได ้เวน้แตเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึง่ก ำหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สนิที่สำมำรถเปลี่ยนมือได ้

โดยกอ่นกำรลงทุนบรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับกำรลงทุนทีอ่ำจท ำใหก้องทุนตอ้งรับ

มอบทรัพยส์นิดังกลำ่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงซึง่มีขอ้ก ำหนดหำ้มเปลี่ยนมือ ผูอ้อกตรำสำรที่มี

สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง ยนิยอมใหก้องทุนสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้แฝง

ดังกลำ่วกอ่นครบอำย ุเมือ่บรษัิทจัดกำรรอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่สีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงซึง่เสนอขำยในประเทศ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรจัด

ใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง ดังตอ่ไปนี้กอ่นกำรลงทนุ 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อกตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงค ำนวณและแจง้มูลค่ำยุตธิรรมของ ตรำสำรที่มี

สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝงไปยัง TBMA ทกุวันที ่15 และวันสดุทำ้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณี

ทีวั่นดังกล่ำวเป็นวันหยุดท ำกำรของบรษัิทจัดกำรใหค้ ำนวณและแจง้มูลค่ำยุตธิรรมภำยในวันท ำ

กำรถัดไป   

2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อรำคำของตรำสำรทีม่สีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงอย่ำงมี

นัยส ำคัญ ใหผู้อ้อกตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง ค ำนวณและแจง้มูลค่ำยุตธิรรมของ 

ตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝงไปยัง TBMA ทันท ี
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ควำมในวรรคหนึง่ไม่น ำมำใชบั้งคับกับกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่สีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงซึง่ขึน้ทะเบยีนกับ TBMA 

และมกีำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรขออนุญำต และ

กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม ่

 

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุดังนี้ 

1. มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นกำรลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงนิท่ัวไปในส่วนที ่1 

ขอ้ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ตอ้งมนีโยบำยกำรลงทุนดังนี้ (ไม่ใชกั้บกำร

ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค ำทีล่งทนุในทองค ำแทง่)  

2.1 มกีำรลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุรวม (investing fund) สำมำรถลงทนุได ้

2.2 มีกำรลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อัตรำส่วนกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำของกองทนุรวม (investing fund) 

2.3 มีกำรลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อัตรำส่วนกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมประเภททรัพยส์นิส ำหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุรวม (investing fund) 

2.4 มกีำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวม (investing 

fund) 

3. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลำ่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกของผูร้ับฝำกดังนี้ 

1. ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอรต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ  

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

4. ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5. บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย  

6. ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย  

9. สถำบันกำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

10. สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนองเดยีวกับผูร้ับฝำกตำม 1. - 9. 

 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 
กำรลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังนี้ 

1. คูส่ญัญำ ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ำมำรถเขำ้เป็นคู่สญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย 
1.1 ธนำคำรพำณชิย ์

1.2 บรษัิทเงนิทนุ 

1.3 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.4 บรษัิทหลักทรัพย ์

1.5 บรษัิทประกันภัย 
1.6 ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู
1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

1.9 สว่นรำชกำรและรัฐวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

2. ตรำสำรทีใ่ชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดังนี้ 
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่

ในอันดับ investment grade 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS FLEXIBLE FUND   11 

2.2 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ บัตรเงนิฝำก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนำคำรทีม่ี

กฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพัน ซึง่มอีำยคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 
2.3 ต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวันใชเ้งนิตำมต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว 

และเป็นต๋ัวทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถำมหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 
2.4 ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำง

หนึง่ดังนี้ 

2.4.1 มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรืออันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรหรือ
คู่สัญญำอยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สัญญำตอ้งเป็น 

credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 มีอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของผูม้ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ับรอง ผูร้ับอำวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้ำประกันอยู่ใน

อันดับ investment grade  

2.5 ตรำสำรหนี้ซึง่มีอำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลรำคำที่น่ำเชือ่ถือ
และอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยตอ่สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดังกลำ่วตอ้งม ีcredit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคยีงไดกั้บ credit rating 
ระยะสัน้ดังกลำ่วตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยูใ่น 3 อันดับแรก 
2.6 ตรำสำรหนี้ซึง่มีอำยุคงเหลือไม่เกนิ 1 เดือนที่ข ึน้ทะเบียนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้   หรือที่มีขอ้มูลรำคำที่

น่ำเชือ่ถอืและอำ้งองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดังกล่ำวตอ้งม ีcredit rating อย่ำงใดอย่ำง

หนึง่ดังนี้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคยีงไดกั้บ credit rating 

ระยะสัน้ดังกลำ่วตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยูใ่น 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 

3. ระยะเวลำกำรรับช ำระหนี้ของ reverse repo  ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  
4. รวมถึงขอ้ก ำหนดอื่นเพิ่มเติมที่บริษัทจัดกำรตอ้งปฏิบัติส ำหรับกำรลงทุนใน reverse repo ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทกำรใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุดังนี้ 

1. คูส่ญัญำ ตอ้งมคีูส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึง่เป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ัญญำดังกลำ่วกระท ำกำร

ในฐำนะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ำมำรถประกอบธรุกจิหรอืด ำเนนิกจิกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย 
1.1 ผูไ้ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิ SBL 

1.2 ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.4 ธนำคำรเพือ่กำรน ำเขำ้และกำรสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธนำคำรพำณชิย ์
1.6 บรษัิทเงนิทนุ 

1.7 บรษัิทหลักทรัพย ์
1.8 บรษัิทประกันชวีติ 

1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูค่ำทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรำยตัง้แต ่1 ลำ้นบำทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

1.11 นติบิคุคลอืน่ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยท ำหนำ้ทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

3. กำรวำงหรอืเรยีกหลักประกันบรษัิทจัดกำรตอ้งด ำเนนิกำรดังนี้ 
3.1 ด ำเนนิกำรใหม้กีำรวำงหรอืเรยีกหลักประกันจำกผูย้มืเพือ่เป็นประกันกำรใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกัน

ดังนี้ 

3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย 

3.1.3 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ บัตรเงนิฝำก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทุน หรือ
ธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพัน  

3.1.4 ต๋ัวแลกเงนิ หรอื ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวันใชเ้งนิตำมต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วัน

ออกต๋ัวและเป็นต๋ัวทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถำมหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 
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3.1.5 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ หรือศุกูก ที่มีอำยุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่มี credit rating อย่ำงใด

อยำ่งหนึง่ดังนี้ 
3.1.5.1 มอัีนดับควำมน่ำเชือ่ถือของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิ หรอือันดับควำมน่ำเชือ่ถือของผูอ้อกตรำสำร

หรอืคู่สัญญำอยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็นอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สัญญำ
ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 มอัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูม้ภีำระผูกพันในฐำนะผูร้ับรอง ผูร้ับอำวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้ำประกัน

อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสอืค ้ำประกันทีธ่นำคำรพำณชิยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันกำรคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  
3.1.8 หุน้จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีม่รีำยชือ่อยูใ่นดัชนี  SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่

มนีโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรทนุ กองทนุจะรับหลักประกันดังกลำ่วไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงนิ (Money Market Fund) 
3.2 ด ำเนนิกำรใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรอืด ำเนนิกำรโดยวธิอีืน่ซึง่จะมผีลใหบ้รษัิท

จัดกำรสำมำรถบังคับช ำระหนี้เอำจำกหลักประกันดังกล่ำวไดโ้ดยพลัน 
3.3 หำ้มน ำหลักประกันตำม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขำยต่อหรอืท ำใหไ้ม่สำมำรถบังคับตำมหลักประกันนัน้

ได ้เวน้แตเ่ป็นกำรบังคับช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงในธรุกรรมกำรใหย้มืหลักทรัพย ์นัน้เอง 
3.4 ด ำรงมลูคำ่หลักประกัน ณ สิน้วัน ≥ 100% ของมลูคำ่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหน้ ำเงนิสดดังกลำ่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี้ 

3.5.1 เงนิฝำกในธนำคำรพำณชิยห์รอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้  
3.5.2 บัตรเงนิฝำกหรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ ดังนี้ 

3.5.2.1 บัตรเงนิฝำกหรอืต๋ัวสัญญำใชเ้งนิที ่ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทุนหรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะ
จัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพัน 

3.5.2.2 ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวันใชเ้งนิตำมต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว 

และเป็นต๋ัวทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถำมหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 
3.5.2.3 ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิทีม่อีำยไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยำ่งหนึง่อยำ่งใดดังนี้ 

- มอัีนดับควำมน่ำเชือ่ถือของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิ หรอือันดับควำมน่ำเชือ่ถือของผูอ้อกตรำ
สำรหรือคู่สัญญำอยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของผูอ้อกตรำสำรหรอื

คูส่ญัญำตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
- มีอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของผูม้ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ับรอง ผูร้ับอำวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้ำ

ประกันอยูใ่นอันดับ investment grade 

3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทย 

4. ลักษณะและสำระส ำคัญของสัญญำ : ใหใ้ชส้ัญญำที่มีลักษณะและสำระส ำคัญของสัญญำตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกับระบบงำน สัญญำยมืและใหย้มืหลักทรัพย์

และหลักประกันในธรุกรรมกำรยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  ตำมหลักเกณฑก์ำรลงทนุดังนี้ 

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขำ้เป็นคู่สัญญำไดต้อ้งม ีunderlying อย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือหลำยอย่ำง
ดังนี้ 

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสำมำรถลงทนุได ้

1.2 อัตรำดอกเบีย้ 
1.3 อัตรำแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดัชนีกลุม่สนิคำ้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคำ้หรอืตัวแปรตำม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตำม 1.5 

1.7 สนิคำ้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์ำ้งองิอืน่ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อำ้งองิกับรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำทีอ่ำ้งองิดังกล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบัน (spot price) 

หรอืรำคำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (futures price) เท่ำนัน้  ทัง้นี้ รำคำของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชดั่ชนี หรอื underlying 
ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่ำว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยำ่งกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพร่หลำยดว้ย 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตำม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่ำวตอ้งมลีักษณะเป็นไปตำมหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2. เงือ่นไขกำรลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 
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2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไวอ้ย่ำง

ชดัเจนในโครงกำร 
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดังนี้     

2.2.1 derivatives ทีซ่ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธพ. ธนำคำรที่มี

กฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขำย derivatives หรอืผูค้ำ้ derivatives 
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีำรช ำระหนี้ดว้ยกำรสง่มอบสนิคำ้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่ำ่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริับมอบหรอืมหีนำ้ทีส่ง่มอบสนิคำ้นัน้ก็ตำม 
3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตำม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกลำ่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีำรก ำหนดวธิกีำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยมกีำรระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่ำง ๆ 
ทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมกีำรค ำนวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดังกลำ่วตอ้งมกีำรเคลือ่นไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็นอสิระดว้ย 
3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

3.2.1 ดัชนีทีม่กีำรกระจำยตัวอย่ำงเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 
3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้ำหนักนอ้ยกวำ่หรอืเทำ่กับรอ้ยละ 20 ของน ้ำหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนีที่องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้ำหนักนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับรอ้ยละ 35 ของน ้ำหนักทัง้หมด ใน

กรณีที่เป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองค์ประกอบตัวอื่นตอ้งมีน ้ำหนักไม่เกนิอัตรำที่ก ำหนดใน 
3.2.1.1 

กำรพจิำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทองค ำหรอืน ้ำมันดบิมำพจิำรณำ 

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกับทองค ำหรือน ้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีรำคำทองค ำหรือ

น ้ำมันดบิ 
3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตำมเงือ่นไขครบถว้นดังนี้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรอืสญัญำทีก่องทนุสำมำรถลงทนุไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2 เมือ่ค ำนวณเงนิลงทุนตำมสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วำ่กองทนุลงทุนในตรำสำรหรอืสัญญำนัน้

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 
3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำโดยสถำบันทีม่ีควำมน่ำเชือ่ถือและท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงอสิระจำกบรษัิทจัดกำร ทัง้นี้ หำก

ปรำกฏวำ่สถำบันดังกล่ำวเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดกำร บรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้มีำตรกำรป้องกันควำมขัดแยง้

ทำงผลประโยชนอ์ยำ่งมปีระสทิธภิำพดว้ย 
3.4 มกีำรแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยำ่งตอ่เนื่องเป็นประจ ำทกุวันท ำกำรผ่ำนสือ่ทีม่กีำรเสนอขอ้มลูอยำ่งทันเหตกุำรณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคำ้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลำ่วตอ้งค ำนวณจำกตัวแปรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรอืหลำยอยำ่งดังนี้ 
3.5.1 รำคำปัจจุบัน (spot price) หรอืรำคำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (futures price) ของสนิคำ้โภคภัณฑ ์

3.5.2 ดัชนีสนิคำ้โภคภัณฑท์ีค่ ำนวณจำกรำคำปัจจุบันหรอืรำคำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของสนิคำ้โภคภัณฑ์สนิคำ้

ใดสนิคำ้หนึง่ 
3.5.3 รำคำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ทีอ่ำ้งองิกับดัชนีสนิคำ้โภคภัณฑต์ำม 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอำ้งองิจำกรำยงำนของหน่วยงำนรำชกำร
ของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรอืค ำนวณจำกรำคำสนิคำ้และบรกิำรที่บรษัิทจัดกำรแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำวธิีกำร

ค ำนวณของผูพ้ัฒนำดัชนีดังกล่ำวสำมำรถสะทอ้นอัตรำเงนิเฟ้อไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
4. หลักเกณฑก์ำรจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระหนี้ตำมภำระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดกำรตอ้งจัดใหม้ีทรัพยส์นิของกองทุนทีม่ีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนทีเ่พยีงพอต่อภำระที่กองทุนอำจ

ตอ้งช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรับกำรลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรลดควำมเสีย่ง 
ในกรณีที ่บรษัิทจัดกำรลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิที่จะลดควำมเสีย่ง กำรลงทุนใน 

derivatives ดังกลำ่วตอ้งเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนด  

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives 
บรษัิทจัดกำรตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1 ใหคู้่สัญญำอกีฝ่ำยหนึง่ค ำนวณและแจง้มูลค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดกำรทรำบทุกวันที ่15 และวัน
สุดทำ้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วันดังกล่ำวเป็นวันหยุดท ำกำรของบรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและแจง้มูลค่ำ

ยตุธิรรมภำยในวันท ำกำรถัดไป 
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6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ที่สง่ผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมนัียส ำคัญ ใหคู้่สัญญำอกีฝ่ำยหนึง่ค ำนวณ

และแจง้มลูคำ่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดกำรทรำบทันท ี
6.3 คูส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึง่ยนิยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดกำรรอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรับกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives 
บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตติำมเงือ่นไขดังนี้ 

7.1 เขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพือ่กำรลดควำมเสีย่งเทำ่นัน้ 

7.2 เขำ้เป็นคู่สัญญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่ำงหนึง่อยำ่งใด 
ดังนี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกันควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกับ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำม obligation ของผูผู้กพันตำม obligation นัน้ โดยคู่สัญญำที่อยู่ในฐำนะ

ผูข้ำยประกันควำมเสีย่งมีภำระผูกพันที่จะตอ้งช ำระเงนิตำมขอ้ตกลงซือ้ประกันควำมเสี่ยงเมื่อเกดิ credit 

event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันควำมเสี่ยงครบก ำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก ำหนดตำมปกต)ิ  ทัง้นี้ ไมว่ำ่ obligation จะมเีพยีงรำยกำรเดยีว (Single Name 

Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึง่ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกันควำมเสีย่งมีหนำ้ที่ช ำระ
หนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default Swap) 

หรือเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมีกำรช ำระ
รำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์รำยนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation ทกุรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกันควำมเสีย่งของสนิทรัพยอ์ำ้งองิทีเ่กดิ
จำกกำรลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับจำกสนิทรัพยอ์ำ้งองิ โดยผูข้ำยประกันควำมเสีย่งมภีำระผูกพันที่จะ

จ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงทีห่รอือัตรำลอยตัวทีอ่ำ้งองิกับอัตรำดอกเบีย้ตำมทีจ่ะตกลงกัน และสว่นที่ลดลง 
(ถำ้ม)ี ของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรัพยอ์ำ้งองิ เพือ่แลกกับกำรทีผู่ซ้ ือ้ประกันควำมเสีย่งจะโอนผลตอบแทน

และสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถำ้ม)ี ของมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์ำ้งองิใหกั้บผูข้ำยประกันควำมเสีย่ง จนกวำ่จะเกดิ 

credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไมเ่กดิ credit event) 
7.3 ตอ้งใชส้ัญญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญำมำตรฐำนอืน่ตำมทีส่ ำนักงำนยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้ 
7.3.1 มีผลใชบั้งคับไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยห์รือ

กฎหมำยอืน่ 
7.3.2 ไม่มขีอ้ก ำหนดทีท่ ำใหส้ทิธทิีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนี้หรอืสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที ่credit derivatives 

นัน้อำ้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก ำหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้กคู่่สญัญำ 
 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

ไมม่ ี

3.14.อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศ:  

บรษัิทจัดกำรจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน 

ตำมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ข

เปลีย่นแปลงอัตรำสว่นกำรลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ      

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 

อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้ับฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี
ลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ัฐบำลเป็น

ประกัน 

ไมเ่กนิ 20% 

5 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 
5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอื ศุกกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้

ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของธนำคำรพำณชิยต์ำ่งประเทศที่
ไดร้ับอนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรท่ัวไปโดยมรีำยละเอยีดตำม

แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ £ 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี
ภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกลำ่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 

5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิท

เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบัน
กำรเงนิ 

5.2.3.2 ธนำคำรออมสนิ 
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

5.2.3.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย 
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม

แหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 

5.2.3.8 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่

ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทนุใน
benchmark + 5% 

6 ทรัพยส์นิดังนี้ 
6.1 ตรำสำรทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับ

ผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทนุทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่

ระหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตทุีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็น
หลักทรัพยซ์ือ้ขำยใน SET) 

6.2 ตรำสำรทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไมว่ำ่ตำมกฎหมำยไทยหรอื
กฎหมำยตำ่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลำ่วซือ้ขำยในกระดำน

ซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET (แต่ไมร่วมถงึ
บรษัิททีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้

ออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ 

หรอืผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไมร่วม

สำขำของธนำคำรพำณชิยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้ับอนุญำตให ้

 
รวมกันไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงู

กวำ่ 

(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรัพยส์นิใน benchmark 

+ 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ประกอบธรุกจิธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย) หรอืเป็นตรำ
สำร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.4.3 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลำด

ซือ้ขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรท่ัวไปโดยมี

รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ ≤ 397 
วัน นับแตวั่นทีล่งทนุ และไม่ไดม้ลีักษณะตำม 

6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  
ผูม้ภีำระผกูพันตำมตรำสำรดังกลำ่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 

6.4.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ท ำนองเดยีวกับบคุคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 

– 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ > 397 วันนับแต่

วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market 
6.5 ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 

grade 
6.5.1 reverse repo 

6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 
6.6.1 จดทะเบยีนซือ้ขำยหรอือยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจด

ทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุ
ท่ัวไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 

(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกลำ่วทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตุ
ทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดังกลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำย

ใน SET)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่ม่ไดม้ลีักษณะกระจำยกำรลงทนุใน
กจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนอสงัหำรมิทรัพย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ 

แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำน
ก ำหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะกระจำยกำร

ลงทนุในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรัพย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ 
แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และมี

ลักษณะตำม 6.6.1 

ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจำกทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูร้ับฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ 

แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 กำรลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททุกบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิกำรเดยีวกัน

หรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ัญญำในธรุกรรมทำงกำรเงนิกับบรษัิทดังกล่ำว 

ไมเ่กนิอัตรำใดอัตรำหนึง่ดังนี้ แลว้แต่ 

อัตรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 

benchmark + 10% 

 

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ  

2. derivatives on organized exchange 

  

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ต๋ัวแลกเงนิ หรอื ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ 
ทีน่ติบิุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถงึสำขำในตำ่งประเทศของนติิ

บคุคลดังกลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรอืคูส่ัญญำ ดังนี้ 
1.1 ธนำคำรหรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บรษัิทเงนิทนุ 

1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดร้ับโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคูส่ัญญำตำม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี 

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 
2.1 ตั๋วแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญำใชเ้งนิทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่

กองทนุไดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำรรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได ้

ตำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถขำย
คนืผูอ้อกตรำสำรได ้

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีำรเสนอ
ขำยตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำ
สำรหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

2.3 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 

เดอืน 
2.4 total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1 ของสว่นที ่1: 
อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำ (single 

entity limit) แตไ่มร่วมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN ศุกกู หรอื
ตรำสำร Basel III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1 มลีักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1 ของสว่นที ่1: 
อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิ หรอืคู่สญัญำ 

(single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

6 derivatives ดังนี้ 

6.1 กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรลดควำม

เสีย่ง (hedging limit) 

ไมเ่กนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

  6.2 กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่กำรลดควำมเสีย่ง (non-
hedging limit) 

global exposure limit 
กรณีกองทนุไมม่กีำรลงทนุแบบซบัซอ้น 

จ ำกัด net exposure ทีเ่กดิจำกกำรลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ 

NAV 

  

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ 

product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรำยใดรำยหนึง่ ทกุกองทนุรวมกันภำยใตก้ำรจัดกำรของ 
บลจ. รำยเดยีวกัน ตอ้งมจี ำนวนหุน้ของ

บรษัิทรวมกัน < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตรำสำร Basel III และศุกกู ของผูอ้อก

รำยใดรำยหนึง่  
(ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ภำครัฐไทยหรอืตรำสำรหนี้ภำครัฐตำ่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคำ่หนี้สนิทำง

กำรเงนิ (financial liability) * ของผูอ้อก
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

กำรเงนิส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำง
กำรเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลำ

บัญชถีัดไป และยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิ
ลำ่สดุ บลจ.อำจน ำมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ

ดังกล่ำวมำรวมกับมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ

ตำมงบกำรเงนิลำ่สดุดว้ยก็ได ้โดยขอ้มูล
หนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำร

เผยแพร่เป็นกำรท่ัวไป และในกรณีทีผู่อ้อก
ตรำสำรไมม่หีนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผย

ไวใ้นงบกำรเงนิ 

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ** ใหใ้ช ้

อัตรำสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคำ่กำรออก

และเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำย
นัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตรำสำร

ไดม้กีำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให ้

พจิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
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2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้

นี้โดยเป็นตรำสำรทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit 

rating อยูใ่นระดับต ่ำกวำ่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 

ลงทนุเพือ่กองทนุภำยใตก้ำรจัดกำรของ 
บลจ. รำยเดยีวกันรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 

ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดังกล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อก

ตรำสำรไดม้กีำรยืน่แบบ filing ใน

ลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

(อัตรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตรำสำร
ทีอ่อกโดยบคุคลดังนี้  

1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื 

บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย 

6. ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่
ประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์
10. สถำบันกำรเงนิระหว่ำงประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะ

ท ำนองเดยีวกับบคุคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทนุรวมหรอื กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ 

ทีอ่อกหน่วยนัน้ 

- อัตรำขำ้งตน้ไมใ่ชกั้บกำรลงทุนดังนี้ 
(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่

มลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน 

(1.1) มขีนำดเล็ก 

(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra 

ทัง้หมดของกองทนุ infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1) มขีนำดเล็ก 

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 
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5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property 

ทัง้หมดของกองทนุ property ทีอ่อกหน่วย
นัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ

กองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

(1) มขีนำดเล็ก 

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หมำยเหตุ : *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดังกล่ำวไดจั้ดท ำงบ

กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบัญชนัีน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรบัญชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบัญช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับ

สำกล เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ  United States Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณียังไมค่รบก ำหนดกำรจัดท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสัดสว่นตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ

ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีำรลงทนุเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด แตต่อ่มำทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีุณสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตใุหข้ำดคณุสมบัตใินกำรเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสำมำรถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ ำนวน อัตรำสว่นกำรลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขำดคุณสมบัตแิละจัดส่ง

รำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่เกดิกรณีดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่

บรษัิทจัดกำร 

(2) จ ำหน่ำยทรัพยส์นิทีข่ำดคณุสมบัตภิำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคัญ แตไ่มเ่กนิกวำ่ 90 วัน

นับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขำดคณุสมบัตเิวน้แตเ่ป็นกรณีตำมขอ้ 4. 

(3) เมือ่บรษัิทจัดกำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพยส์นิทีข่ำดคุณสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิทีข่ำดคุณสมบัตมิคีุณสมบัตเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดแลว้ บรษัิทจัดกำรจะจัดท ำรำยงำนขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ ำนวน อัตรำสว่นกำรลงทุนใน

ทรัพยส์นิดังกล่ำว รวมถงึวันทีไ่ดจ้ ำหน่ำยทรัพยส์นินัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพยส์นิมีกำรเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่

กรณี และใหจั้ดสง่รำยงำนตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกล่ำว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพยส์นิทีข่ำดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตำม (2) บรษัิทจัดกำรตอ้งจัดท ำรำยงำนขอ้มูล

ตำมวรรคหนึ่ง พรอ้มสำเหตุที่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพยส์นิดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

และผูด้แูลผลประโยชนภ์ำยใน 3 วันท ำกำรนับแตวั่นครบระยะเวลำดังกลำ่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอัตรำสว่นกำรลงทุนที่ก ำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็นไปตำม

อัตรำสว่นกำรลงทนุเป็นเวลำ 5 วันท ำกำรตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจำกกำรลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำม

อัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว 

ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษัิทจัดกำร 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรัพยส์นิที่เกนิอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่

ก ำหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอัตรำสว่นกำรลงทุนที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลำดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตำมขอ้ 4  

(ก) 30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลำบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตำมอัตรำสว่นกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์นิ 

ส ำหรับกำรลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ 

(ข) 90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลำดังกล่ำว ส ำหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจำกกรณีตำม (3) (ก) 

(4) เมือ่บรษัิทจัดกำรสำมำรถแกไ้ขจนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดแลว้ บรษัิทจัดกำรจะจัดท ำรำยงำนขอ้มูล

เกีย่วกับชือ่ จ ำนวน อัตรำสว่นกำรลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่ำว รวมถงึวันทีส่ำมำรถแกไ้ขได ้และจัดสง่รำยงำนต่อผูดู้แล

ผลประโยชนภ์ำยใน 3 วันท ำกำรนับแตวั่นทีส่ำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอัตรำสว่นกำรลงทนุได ้
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ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดตำม (3) บรษัิทจัดกำรจะจัดท ำ

รำยงำนขอ้มูลตำมวรรคหนึ่ง พรอ้มสำเหตุที่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่ง

รำยงำนตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแตวั่นครบระยะเวลำดังกลำ่ว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตำมอัตรำสว่นกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สยีในกจิกำรที่

ลงทนุ (concentration limit) นอกจำกกำรปฏบัิตติำมวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดกำรตอ้งด ำเนนิกำร

ดังนี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้กำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ ำนวนที่เกนิอัตรำส่วนกำรลงทุน เวน้แต่กรณีจ ำเป็นและสมควรโดยไดร้ับกำร

ผอ่นผันจำกส ำนักงำน 

(ข) ลดสัดสว่นกำรถอืหุน้หรอืลดกำรมอี ำนำจควบคุม หรอืยืน่ค ำขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็น

หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่ำวเป็นผลใหก้องทุนไดม้ำหรือเป็นผูถ้ือหุน้ของ

บรษัิทนัน้จนถงึหรอืขำ้มจุดทีต่อ้งท ำค ำเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทนุเป็นไปตำมอัตรำสว่นกำรลงทุนทีก่ ำหนดแต่ต่อมำมกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุหไ้มเ่ป็นไปตำม

อัตรำสว่นกำรลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทนุมกีำรลงทนุหรอืไดส้ทิธจิำกกำรเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ำมสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทนุไดร้ับทรัพยส์นิมำจำกกำรบรจิำค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิัยหรือเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อใหก้ำรลงทุนเป็นไปตำม

หลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) (ข) หรอืบรษัิทจัดกำรมคีวำมเห็นว่ำกำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วจะไมเ่ป็นประโยชน์

ต่อผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรสำมำรถใชดุ้ลยพนิิจด ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยตอ้งค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

ส ำคัญ และจะสง่รำยงำนเกีย่วกับกำรด ำเนินกำรของบรษัิทจัดกำรในเรื่องดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลำทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำว  ทัง้นี้ 

ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวธิีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บรษัิทจัดกำรแทนได ้

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมสีดัสว่นกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 

ตำมกำรจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ำรำยงำนเกีย่วกับกำรลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ ำใหม้กีำรลงทุนไม่เป็นไปตำม

นโยบำยกำรลงทุน และจัดสง่รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภำยใน 3 

วันท ำกำรนับแตวั่นทีไ่มเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษัิทจัดกำร 

(2) ด ำเนนิกำรแกไ้ขใหส้ัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรอืด ำเนนิกำรเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทนุ ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 2 

2. ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดกำรจะ

ด ำเนินกำรแกไ้ขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนกำร

ลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดังกลำ่ว 

ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้ีวธิีกำรในกำรใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหน่วยลง

ทุนเดมิในกำรที่จะออกจำกกองทุนก่อนที่กำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนจะมีผลใชบั้งคับ โดยวธิีกำรดังกล่ำวตอ้งมี

ระยะเวลำเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดกำรจะงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรำยจนกว่ำกำร

เปลีย่นแปลงดังกล่ำวจะมีผลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก ำหนด 90 วันนับแต่วันทีส่ัดสว่นกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำย

กำรลงทุน แต่กำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนยังไม่มผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดกำรจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุ

เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit):  

4.1. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทกำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
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4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

5.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ัวไป ในรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหน่วยละ 10.00 บำท บวกดว้ย

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี) บวกภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซึง่ผูส้นใจลงทุนสำมำรถตดิต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิท

จัดกำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำร (ถำ้ม)ี ในวันและเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรกซึง่จะระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ในกรณีที่มียอดกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน เท่ำกับจ ำนวน

เงนิทุนของโครงกำรกอ่นครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำปิดกำรเสนอขำย
และด ำเนนิกำรจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงกำรเป็นกองทนุรวม 

ส ำหรับผูล้งทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบัญชี

กองทุน และ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสำรอืน่ใดตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด พรอ้ม
แนบเอกสำรประกอบกำรขอเปิดบัญชกีองทนุดังต่อไปนี้ เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญำตจำกบรษัิทจัดกำรเป็นอยำ่งอืน่ 

กรณีบคุคลธรรมดำ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) เอกสำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรยอมรับหรอืจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

กรณีนติบิคุคล 

(1) ส ำเนำหนังสอืรับรองกระทรวงพำณชิย ์และส ำเนำหนังสอืบรคิณหส์นธ ิพรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจ

ลงนำมของนติบิคุคล 

(2) ตัวอยำ่งลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมและเงือ่นไขกำรลงนำม 

(3) ส ำเนำบัตรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิุคคล พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(4) หนังสอืมอบอ ำนำจ (กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ) และส ำเนำบัตรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้ับมอบอ ำนำจ พรอ้มลง

นำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(5) เอกสำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรยอมรับหรอืจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
เหล่ำนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะถอืเอำบุคคลทีม่ชี ือ่แรกในใบค ำสั่งขอเปิดบัญชเีป็น

ผูใ้ชส้ทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูร้ับเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วธิกีำรขอรับหนังสอืชีช้วน และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบัญชกีองทนุ 

ผูส้นใจลงทุนของกองทุนนี้ สำมำรถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน และใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน 
และใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษัิทจัดกำร และสถำนที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่

ไดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำรทุกวันและเวลำท ำกำรในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก 

5.2.2 วธิกีำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1 บรษัิทจัดกำร 

(1) ผูส้นใจลงทุนกรอกใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสำรอืน่ใดตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ให ้
ครบถว้นถูกตอ้งและชัดเจนพรอ้มลงนำม แลว้ส่งมอบเอกสำรขำ้งตน้พรอ้มเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน

ครบถว้นตำมจ ำนวนทีส่ัง่ซือ้ทีบ่รษัิทจัดกำร 

(2) มลูคำ่กำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ 5,000 บำท รวมคำ่ธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี และภำษีมลูคำ่เพิม่ 

5.2.2.2 ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื  
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(1) ผูส้นใจลงทุนกรอกใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสำรอืน่ใดตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ให ้

ครบถว้นถูกตอ้งและชัดเจนพรอ้มลงนำม แลว้ส่งมอบเอกสำรขำ้งตน้พรอ้มเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน
ครบถว้นตำมจ ำนวนที่สั่งซือ้ ที่ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำร 

(ถำ้ม)ี 

(2) มลูคำ่กำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ 5,000 บำท รวมคำ่ธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี และภำษีมลูคำ่เพิม่ 

5.2.2.3 ATM  

ไมม่ ี 

5.2.2.4 Tele-bank  

ไมม่ ี

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

ไมม่ ี

5.2.2.6 Internet  

ไมม่ ี 

5.2.2.7 หักบัญช ี 

ไมม่ ี

5.3 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ 

5.3.1 บรษัิทจัดกำร  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดกำร ภำยในระยะเวลำเสนอขำยโดยช ำระ
เป็นเงนิสด/เงนิโอน เช็คหรอืดรำฟตท์ีส่ำมำรถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับทีท่ ำกำรของบรษัิทจัดกำร

ภำยในวันเดียวกับที่สั่งซือ้เท่ำนัน้ โดยเช็คหรือดรำฟตจ์ะตอ้งลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีด
คร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำม "บัญชซีือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทำลสิ" หรือบัญชอีืน่ใดที่บรษัิทจัดกำรก ำหนดให ้

เป็นบัญชทีีร่ับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศัพทข์องผู ้

สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อไวห้ลังเช็คหรือดรำฟต์ นั้นดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะออก
หลักฐำนกำรรับเงนิและค ำสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐำน 

บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำรับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิีกำรอื่นใดที่นอกเหนือจำกที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้โดย

บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตห์รือช่องทำงอืน่ทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหำกบรษัิทจัดกำรมไิดร้ับเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

และ/หรือ เช็คหรือดรำฟตถ์ูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิจำกธนำคำรของผูส้ั่งซือ้ เวน้แต่บรษัิทจัดกำรจะก ำหนดเป็น
อยำ่งอืน่ 

บรษัิทจัดกำรอำจเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบัญชซีือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำวขำ้งตน้ไดใ้นอนำคต โดยไม่ถอื

เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร โดยบัญชดัีงกล่ำวอำจเป็นบัญชเีงนิฝำกของธนำคำรพำณิชยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแส

รำยวัน และ/หรอืบัญชอีอมทรัพยก็์ได ้ซึง่หำกมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชนใ์ดๆ เกดิขึน้ในบัญชซีือ้หน่วยลงทุน
ขำ้งตน้ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจก ำหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำร

สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยน ำเงนิบำงส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิที่
ไดร้ับจำกกำรเลกิกองทนุของกองทนุรวมอืน่ภำยใตก้ำรบรหิำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำรเพือ่ช ำระเป็นค่ำซือ้หน่วย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยนมำยังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดต้ำมหลักเกณฑ์/
เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอืน่ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรรับช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน

ครัง้แรก (IPO) โดยจะรับช ำระเฉพำะเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค เทำ่นัน้ 

(2) กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษัิทจัดกำรไดเ้รียกเก็บเงนิค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็มจ ำนวนแลว้ 
โดยบรษัิทจัดกำรจะน ำเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ไดร้ับจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกดิขึน้จำกเงิน

ดังกล่ำว (ถำ้ม)ี เขำ้บัญช ี"กองทุนเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้" ซึง่เป็นบัญชเีดนิสะพัด หรอืบัญชอีอมทรัพยท์ีบ่รษัิท

จัดกำรไดเ้ปิดไวกั้บผูดู้แลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชอีืน่ที่บรษัิทจัดกำรอำจก ำหนดเพิม่เตมิไดใ้นอนำคต 
ภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แตวั่นปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชนีี้ไดใ้นอนำคต โดยไม่ถือเป็นกำร

แกไ้ขโครงกำร  

(3) ในกรณีทีเ่ช็คหรอืดรำฟตดั์งกล่ำวถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรยกเลกิรำยกำรสั่งซือ้นัน้และ
แจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบทันท ี 

(4) ในกำรช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุน หำกมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ที่

จัดตัง้โดยบรษัิทจัดกำร เพือ่สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุดว้ยเงนิเต็มมลูคำ่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดกำรไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอยำ่งอืน่ 

(5) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะจัดสง่หนังสอืรับรองแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/

ใบยนืยันกำรซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้
ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 7 วันท ำกำรนับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทนุ เวน้แตบ่รษัิท

จัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอยำ่งอืน่ 

(6) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และขอคนืเงนิค่ำซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร  

(7) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจำกนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลกำรซือ้หน่วยลงทุนของผู ้

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

5.3.2 ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้
จำกบรษัิทจัดกำรภำยในระยะเวลำเสนอขำย โดยช ำระเป็นเงนิสด/เงนิโอน เช็คหรอืดรำฟตท์ีส่ำมำรถเรียกเก็บ

เงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีร่ับค ำสั่งซือ้ภำยในวันเดยีวกับที่

สั่งซือ้เท่ำนัน้ โดยเช็คหรือดรำฟตจ์ะตอ้งลงวันที่เดยีวกับวันที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนและขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยใน
นำม "บัญชซีือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทำลสิ" หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนดใหเ้ป็นบัญชทีีร่ับช ำระค่ำซือ้

หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชือ่ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรตดิต่อไวห้ลังเช็คหรอืดรำฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืจะออกหลักฐำน

กำรรับเงนิและค ำสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐำน 

บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำรับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิีกำรอื่นใดที่นอกเหนือจำกที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้โดย
บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตห์รือช่องทำงอืน่ทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวน

สทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหำกบรษัิทจัดกำรมไิดร้ับเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอืน่ 

บรษัิทจัดกำรอำจเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชซีือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำวขำ้งตน้ไดใ้นอนำคต โดยไม่ถอื

เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร โดยบัญชดัีงกล่ำวอำจเป็นบัญชเีงนิฝำกของธนำคำรพำณิชยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแส

รำยวัน และ/หรอืบัญชอีอมทรัพยก็์ได ้ซึง่หำกมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชนใ์ดๆ เกดิขึน้ในบัญชซีือ้หน่วยลงทุน
ขำ้งตน้ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจก ำหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำร

สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยน ำเงนิบำงส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิที่
ไดร้ับจำกกำรเลกิกองทนุของกองทนุรวมอืน่ภำยใตก้ำรบรหิำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำรเพือ่ช ำระเป็นค่ำซือ้หน่วย

ลงทุนหรือสับเปลี่ยนมำยังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดต้ำมหลักเกณฑ์/
เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอืน่ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรรับช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน

ครัง้แรก (IPO) โดยจะรับช ำระเฉพำะเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค เทำ่นัน้ 

(2) กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมือ่ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืไดเ้รยีกเก็บเงนิค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได ้
เต็มจ ำนวนแลว้ โดยบรษัิทจัดกำรจะน ำเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ไดร้ับจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่

เกดิขึน้จำกเงนิดังกลำ่ว (ถำ้ม)ี เขำ้บัญช ี"กองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้" ซึง่เป็นบัญชเีดนิสะพัด หรอืบัญชอีอม

ทรัพยท์ีบ่รษัิทจัดกำรไดเ้ปิดไวกั้บผูด้แูลผลประโยชนก์องทนุ หรอืบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรอำจก ำหนดเพิม่เตมิได ้
ในอนำคต ภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แตวั่นปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชนีี้ไดใ้นอนำคต โดยไม่ถือเป็นกำร

แกไ้ขโครงกำร  

(3) ในกรณีที่เช็คหรอืดรำฟตดั์งกล่ำวถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิ ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืจะด ำเนินกำรยกเลกิ
รำยกำรสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบทันท ี
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(4) ในกำรช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุน หำกมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ที่

จัดตัง้โดยบรษัิทจัดกำร เพือ่สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุดว้ยเงนิเต็มมลูคำ่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดกำรไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอยำ่งอืน่ 

(5) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะจัดสง่หนังสอืรับรองแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/

ใบยนืยันกำรซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้
ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอยำ่งอืน่ 

(6) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และขอคนืเงนิค่ำซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร  

(7) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจำกนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลกำรซือ้หน่วยลงทุนของผู ้

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

5.3.3 ATM 

ไมม่ ี 

5.3.4 ทำงโทรศัพท ์ 

ไมม่ ี

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

ไมม่ ี

5.3.6 Internet  

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจมีบรกิำรรับช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวธิีกำรอนิเตอร์เน็ต โดยเป็นไปตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืแตล่ะรำยก ำหนด 

5.3.7 หักบัญช ี 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจมีบริกำรรับช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรหักบัญชี โดยเป็นไปตำม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืแตล่ะรำยก ำหนด 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิวธิกีำรตำมขอ้ 5.2.2 และ 5.3 ได ้ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ

วธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยถอืวำ่ไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และปิดประกำศทีส่ ำนักงำน

ของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบรษัิทจัดกำร และ 

เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถำ้มี)  และ/หรือ เอกสำรเสนอขำยใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเริม่
ใหบ้รกิำร ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

5.4 กำรจัดสรรหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืจะพจิำรณำจัดสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลักเกณฑ ์“สัง่ซือ้กอ่น ไดก้อ่น” ใน

กรณีทีส่ัง่ซือ้พรอ้มกัน และมจี ำนวนหน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อกำรจัดสรร บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื
จะพจิำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่สำมำรถจัดสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรอืทัง้หมดได ้โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้ับกำรจัดสรรหน่วยลงทนุตำมทีส่ัง่ซือ้ หลังจำกทีบ่รษัิทจัดกำรไดร้ับช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ ำนวนแลว้ 

และเพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่หรอืหลำยเหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ 
แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ไม่ครบถว้นเพยีงพอ

ส ำหรับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่น
เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มรีำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นวำ่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่ำวอำจมลีักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรสนับสนุนทำง

กำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรืออำจมีลักษณะเป็นกำร
หลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยตำ่ง ๆ 
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5.5 กำรคนืเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ไดร้ับกำรจัดสรรหน่วยลงทนุไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น และ/หรอื ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรตอ้ง

ยุตโิครงกำรในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภำยหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั ้งแรก 
เนื่องจำกจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหป้ระชำชนไดไ้มถ่งึ 35 รำย อันเป็นเหตุใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ปฏเิสธกำรรับจด

ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม หรือกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดค้รัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรบรหิำรจัดกำร
ลงทุน และ/หรอื ดว้ยเหตุอืน่ใดทีก่ระทบต่อกำรบรหิำรจัดกำรกองทุน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดกำร โดยบรษัิท

จัดกำรจะยุตกิำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนและแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจำกวัน
สิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดกำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื จะคนืเงนิคำ่ซือ้หน่วย

ลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมวธิกีำรทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน 

ภำยใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจำกวันสิน้สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ หำกบรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถคนื
เงนิและดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำขำ้งตน้ไดอั้นเนื่องจำกควำมผดิพลำดของบรษัิทจัดกำรเอง บรษัิทจัดกำรจะ

ช ำระดอกเบีย้ในอัตรำไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับตัง้แตวั่นถัดจำกวันทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย 

5.6 ขอ้สงวนสทิธใินกำรขำยหน่วยลงทนุ 

5.6.1 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของกำรบรหิำรจัดกำรกองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ ใหอ้ยู่
ในดุลยพนิิจของบรษัิทจัดกำรแต่เพียงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/ปฏเิสธที่จะเสนอขำยหน่วย

ลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษัิทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทนุใหนั้น้ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง พลเมอืงสหรัฐอเมรกิำ ผูท้ีม่ถี ิน่ฐำนอยูใ่นสหรัฐอเมรกิำ บคุคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่

ในสหรัฐอเมรกิำ รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกล่ำว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด ำเนนิกจิกรรม

ในสหรัฐอเมรกิำ 

5.6.2 บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธปิฏเิสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรสั่งซือ้ดังกล่ำวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่กำรบรหิำรจัดกำรกองทนุ หรอื ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งทำงกฏหมำย

หรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำรหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

5.6.3 เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมีสทิธทิี่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซื้อหน่วยลงทุนตำมใบค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำย

เหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอเปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอื ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื 
แบบฟอร์มแสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสำรอืน่ใดตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ไม่ครบถว้น

เพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุไมย่ืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มรีำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นวำ่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลำ่วอำจมลัีกษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำร

สนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอือำจมี
ลักษณะเป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยต่ำง ๆ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

6.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

บรษัิทจัดกำรจะเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุทุกวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด โดยจะเริม่เปิดรับค ำสั่งซือ้

หน่วยลงทุนหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ภำยใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม ซึง่
บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบรษัิทจัดกำร สถำนที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ใหผู้ล้งทุนทรำบต่อไป บรษัิท
จัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงก ำหนดกำรดังกล่ำวโดยจะประกำศให ้ผูล้งทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน ทัง้นี้ 

ผูล้งทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 
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6.2.1 วธิกีำรขำยหน่วยลงทนุโดยตดิตอ่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(ก) ผูส้นใจลงทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุรวมโดยกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอเปิด

บัญชกีองทนุ และ/หรอื แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำร
ก ำหนด พรอ้มแนบเอกสำรประกอบกำรขอเปิดบัญชีกองทุนดังที่ระบุไวใ้นส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร

กองทนุรวมตำมขอ้ 5.2 

(ข) ผูส้นใจสำมำรถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไดท้ีบ่รษัิท
จัดกำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร และสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ไดท้ีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได ้
ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด โดยใหถ้อืวำ่เป็นรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ของวันท ำกำรซือ้ขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำ

ทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 5,000 บำทหำกเป็นกำรสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ำกว่ำ 
5,000 บำทส ำหรับกำรสั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ โดยกรอกรำยละเอยีดต่ำง ๆ ในใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชัดเจน แลว้น ำเอกสำรดังกล่ำว ซึง่ผู ้
สั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนำมไวแ้ลว้ รวมทัง้สง่มอบเอกสำรหรอืหลักฐำนใดๆ ตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด พรอ้ม

ทัง้เงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(ง) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด/เงนิโอน เช็คหรอืดรำฟต ์ทีส่ำมำรถเรยีกเก็บ
เงนิไดภ้ำยในวันสั่งซือ้ในเขตหักบัญชเีดยีวกับส ำนักงำนทีร่ับค ำสั่งซือ้เท่ำนัน้ โดยเช็คหรอืดรำฟตจ์ะตอ้งลงวันที่

เดยีวกับวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำม "บัญชซีือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทำลสิ" หรอื

บัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนดใหเ้ป็นบัญชทีีร่ับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบชุือ่ 
ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิต่อไวห้ลังเช็คหรือดรำฟต ์นัน้

ดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะออกหลักฐำนกำรรับเงนิและค ำสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐำน  

บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำรับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิีกำรอืน่ใดที่นอกเหนือจำกที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ โดย
บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตห์รือช่องทำงอืน่ทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวน

สทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหำกบรษัิทจัดกำรมไิดร้ับเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
และ/หรือ เช็คหรือดรำฟตถ์ูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิจำกธนำคำรของผูส้ั่งซือ้ เวน้แต่บรษัิทจัดกำรจะก ำหนดเป็น

อยำ่งอืน่ 

(จ) ในกำรช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุน หำกมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ที่
จัดตัง้โดยบรษัิทจัดกำร เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระเงนิค่ำซื้อ

หน่วยลงทนุดว้ยเงนิเต็มมลูคำ่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดกำรไม่ได ้ 

(ฉ) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และขอคนืเงนิค่ำซือ้

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร 

(ช) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนพรอ้ม

ใบยนืยันกำรซือ้หน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี   

ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงไปรษณียภ์ำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 
รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดกำรจะอนุญำต

ด ำเนนิกำรเป็นอยำ่งอืน่ 

(ซ) กำรเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ จะท ำในวันถัดจำกวันทีท่ ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  

(ฌ) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปิดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วครำว ณ เวลำใดเวลำหนึ่งตำมที่ บรษัิทจัดกำร
เห็นสมควร ทัง้นี้บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วันท ำกำรกอ่นกำรใชส้ทิธปิิดรับค ำ

สั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรอื เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้คนื (ถำ้มี) และจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืน  

6.2.2 ATM 

บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงเอทเีอ็ม ตำม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

6.2.3 ทำงโทรศัพท ์
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บริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจรับค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรทำงโทรศัพท์ ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

6.2.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด  

6.2.5 Internet 

บรษัิทจัดกำรอำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงอนิเตอร์เน็ต ตำมหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีกำรที่บรษัิท
จัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ต สำมำรถขอใชบ้รกิำรไดท้ีบ่รษัิท

จัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร ซึง่เมือ่ไดร้ับอนุมัตแิลว้ บรษัิท

จัดกำรจะสง่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพือ่ใหผู้ ้
สั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้ชือ่ผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อเขำ้ใชบ้รกิำร ทัง้นี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุจะสำมำรถท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ตไดต้อ่เมือ่ธนำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกไดอ้นุมัตกิำร
ตัดบัญชแีลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เป็น

บัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(ข) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งปฏบัิตติำมเงือ่นไขและวธิกีำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนทำงอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดกำร
ก ำหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว ้

ดังกลำ่ว  

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุนภำยในเวลำที่ก ำหนดในวันท ำกำรซือ้ขำยใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้

ขำยนั้น ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิ้นวันท ำกำรซื้อขำยซึ่งเป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้  และกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลังเวลำที่ก ำหนด หรือในวันหยุดท ำกำรซือ้ขำย ใหถ้ือว่ำเป็น
รำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้

ขำยถัดไป ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ง) ธนำคำรเจำ้ของบัญชจีะท ำกำรหักเงนิตำมจ ำนวนเงนิที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท ำรำยกำรจำกบัญชเีงนิฝำกที่ผู ้
สั่งซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นกำรขอใชบ้รกิำรกองทุน ซึง่หำกเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ ธนำคำรจะยกเลิกค ำ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ซึง่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนอำจท ำ
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้ำ้ตอ้งกำร  

(จ) กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท หำกเป็นกำรสั่งซือ้

ครัง้แรก และไม่ต ่ำกว่ำ 5,000 บำทส ำหรับกำรสั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครัง้ในกำรท ำ

รำยกำร 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรำยกำรสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรทำงอนิเตอร์เน็ตภำยหลังจำกเวลำท ำ

รำยกำรทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนดไม่ได ้หำกไดท้ ำรำยกำรจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ยกเวน้กรณีทีพ่สิจูน์

ไดว้ำ่เป็นควำมผดิพลำดทีเ่กดิจำกระบบงำนทีใ่หบ้รกิำรในเรือ่งดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรสอบสวน
ขอ้ผดิพลำด และแกไ้ขเสร็จสิน้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้จำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตำมแนวทำงที่

ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะพจิำรณำผ่อนผันได ้

(ช) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนพรอ้ม
ใบยนืยันกำรซือ้หน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงไปรษณียภ์ำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 
รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดกำรจะอนุญำต

ด ำเนนิกำรเป็นอยำ่งอืน่ 

(ซ) กำรเพิม่หน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้จะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนจ ำนวนนัน้ โดยผู ้

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถดูผลกำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรได ้
ในวันท ำกำรถัดไป 

(ฌ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจำกบรษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลกำรซือ้

หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำร และ/หรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้

(ญ) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปิดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วครำว ณ เวลำใดเวลำหนึ่งตำมที่บรษัิทจัดกำร
เห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 3 วันท ำกำร กอ่นกำรใชส้ทิธปิิดรับค ำ

สั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรอื เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้คนื (ถำ้มี) และจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

6.2.6 หักบัญช ี

บรษัิทจัดกำรจะรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยกำรหักเงนิจำกบัญชเีงนิฝำกธนำคำรของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเฉพำะผูท้ี่
ท ำรำยกำรผ่ำนชอ่งทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรเท่ำนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งยืน่หนังสอืใหห้ักบัญชธีนำคำร

ตำมขัน้ตอน/วธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด และไดร้ับกำรพจิำรณำอนุมัตใิหส้ำมำรถหักบัญชเีงนิฝำกธนำคำรดังกลำ่ว

ได ้เพือ่ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืค่ำธรรมเนียมในกำรซือ้หน่วยลงทุนดังกล่ำว ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะหักเงนิ
จำกบัญชเีงนิฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีเงนิครบตำมที่ระบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หำกเงนิในบัญชเีงนิฝำกของผู ้

สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดกำรจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะไม่ด ำเนนิกำรหักเงนิใน
บัญชเีงนิฝำกของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอืน่ 

6.2.7 กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ ำ (Saving Order) 

บรษัิทจัดกำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ ำ ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรขำยหน่วยลงทนุตำมขอ้ 6.2 ได ้ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข

และวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยถอืว่ำไดร้ับ
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และปิดประกำศ

ทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร 
และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืเอกสำรเสนอขำย ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้กอ่นกำรเริม่

ใหบ้รกิำร ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

6.3 กำรจัดสรรหน่วยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้ับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมทีส่ั่งซือ้หลังจำกทีบ่รษัิทจัดกำรไดร้ับช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ ำนวนแลว้ 

ในกรณีที่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดร้ับอนุมัตใิห ้

จัดตัง้โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษัิทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลักกำร 
"สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน" ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร จะอยู่ในดุลยพนิิจของบริษัท

จัดกำรทีจ่ะจัดสรรใหกั้บรำยใดรำยหนึง่ได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือ

ทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรพจิำรณำเห็นว่ำเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืชือ่เสยีง ควำม
รับผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษัิทจัดกำร บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบำงส่วนหรือ

ทัง้หมดได ้โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรไดร้ับกำรจัดสรรวงเงนิเพิม่เตมิและไดจ้ดทะเบยีนเพิม่วงเงนิลงทุนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
แลว้ บรษัิทจัดกำรอำจสงวนสทิธใินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนสว่นเพิม่เตมินัน้ เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มรีำยชือ่

ปรำกฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่สทิธใินกำรซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิในล ำดับกอ่น
ได ้

6.4 กำรก ำหนดเวลำและรำคำขำยหน่วยลงทนุ 

6.4.1 กำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรจนถงึเวลำ 15.30 น. ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่รษัิท

จัดกำรก ำหนด ใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ใน
รำคำขำยหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้  

6.4.2 กำรท ำรำยกำรสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด แต่เป็นรำยกำร

นอกเหนือจำกช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด หรือกำรท ำรำยกำรในวันหยุดท ำกำร หรือวันท ำกำรที่บรษัิทจัดกำร
ไม่ไดก้ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหถ้ือเป็นรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วย

ลงทนุครัง้ถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุครัง้ถัดไปนัน้ 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลำท ำรำยกำรตำมขอ้ 6.4 ได ้กรณีเปลีย่นแปลงเวลำท ำรำยกำร

อำจเป็นระยะเวลำทีม่ำกกว่ำหรอืนอ้ยกว่ำเวลำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร แต่ทัง้นี้จะไม่นอ้ยกว่ำเวลำ 12.00 น. โดยถอืว่ำไดร้ับมติ
จำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำว

ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำร
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วัน โดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร 

ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถำ้มี) อีกทัง้แจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วัน
เปลีย่นแปลง ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

6.5 ขอ้สงวนสทิธใินกำรขำยหน่วยลงทนุ 

6.5.1 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของกำรบรหิำรจัดกำรกองทุนเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ ใหอ้ยู่

ในดุลยพนิิจของบรษัิทจัดกำรแต่เพียงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/ปฏเิสธที่จะเสนอขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษัิทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ

กองทนุใหนั้น้ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง พลเมอืงสหรัฐอเมรกิำ ผูท้ีม่ถี ิน่ฐำนอยูใ่นสหรัฐอเมรกิำ บคุคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่
ในสหรัฐอเมรกิำ รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่ำว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด ำเนนิกจิกรรม

ในสหรัฐอเมรกิำ 

6.5.2 บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธปิฏเิสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรสั่งซือ้ดังกล่ำวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่กำรบรหิำรจัดกำรกองทนุ หรอื ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งทำงกฏหมำย

หรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำรหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

6.5.3 เพือ่ประโยชนใ์นกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนตำมใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์
ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอเปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอื ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื 

แบบฟอร์มแสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสำรอืน่ใดตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ไม่ครบถว้น
เพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุไมย่ืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มรีำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นวำ่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลำ่วอำจมลัีกษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำร

สนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอือำจมี
ลักษณะเป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยต่ำง ๆ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

7.2. รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดกำรจะเริม่เปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทุกวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด โดยจะเริม่เปิดรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ ภำยใน 15 วันนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม ซึง่บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของ

บรษัิทจัดกำร สถำนทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรอื เว็บไซตข์อง

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบต่อไป บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลง

ก ำหนดกำรดังกลำ่วโดยจะประกำศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำย

คนืหน่วยลงทนุไดใ้นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

7.3. วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 
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7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

วธิกีำรรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

โดยใหถ้อืวำ่เป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ในรำคำ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิ้นวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของ

บรษัิทจดักำรใหช้ดัเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยเป็นจ ำนวนเงนิหรอืหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ โดยมี

มูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืครัง้ละ 5,000 บำท และน ำไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(ถำ้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐำนกำรรับค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้กผู่ส้ัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไวเ้พือ่เป็นหลักฐำน 

(3) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้

มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฏ

อยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคนื

หน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดกำร  และกำรขำยคนืครัง้นัน้เป็นผลใหห้น่วย

ลงทุนคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำ 

500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้คนื

ในรำยกำรดังกลำ่ว 

(4) นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีค่งเหลอื 

ใบยืนยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(5) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิด

บัญชกีองทุน หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียล์งทะเบยีน ทัง้นี้ 

ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุต่อบรษัิทจัดกำร และบรษัิทจัดกำรยังไมส่ำมำรถรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรตำมขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดที่บรษัิทจัดกำร 

หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ กำรยกเลกิค ำสั่ง

ขำยคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น 

(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืวันทีค่ ำนวณ

รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(8) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

7.4.2 ATM 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงเอทเีอ็ม 

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

  



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 
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7.4.3 ทำงโทรศัพท ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงโทรศัพท ์ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ตำมหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.5 Internet 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงอนิเตอร์เน็ต ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอร์เน็ต สำมำรถขอใชบ้รกิำรไดท้ี่บรษัิท

จัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร ซึง่เมือ่ไดร้ับอนุมัตแิลว้ บรษัิท

จัดกำรจะสง่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพือ่ใหผู้ ้

สั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้ชือ่ผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อเขำ้ใชบ้รกิำร ทัง้นี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุจะสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ตไดต้่อเมือ่ธนำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกไดอ้นุมัติ

กำรตัดบัญชแีลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เป็น

บัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติำมเงื่อนไขและวธิีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงอนิเตอร์เน็ตที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว ้

ดังกลำ่ว  

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำรขำย

คนืหน่วยลงทุนภำยในเวลำทีก่ ำหนดในวันท ำกำรซือ้ขำยใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำร

ซือ้ขำยนัน้ ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้  และกำรขำยคนืหน่วยลงทุนหลังเวลำที่ก ำหนด หรือในวันหยุดท ำกำรซือ้ขำย ใหถ้ือว่ำเป็น

รำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำ

กำรซือ้ขำยถัดไป ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิทีม่มีูลค่ำขัน้ต ่ำครัง้ละ 5,000 บำท โดยไม่จ ำกัด

จ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดกำร และกำรขำยคืนครัง้นัน้เป็นผลใหห้น่วย

ลงทุนคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำ 

500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้คนื

ในรำยกำรดังกลำ่ว 

(5) ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โดยผ่ำนบริกำรทำง

อนิเตอรเ์น็ตนัน้ มำกกวำ่มูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(6) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

คงเหลอื ใบยนืยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอย่ำงอืน่และช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยกำรโอนเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอปิด

บัญชกีองทนุ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10 
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บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำร และ/หรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้

(7) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้หำกไดท้ ำรำยกำร

จนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีที่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำมผดิพลำดที่เกดิจำกระบบงำนที่

ใหบ้รกิำรในเรือ่งดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรสอบสวนขอ้ผดิพลำด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 

วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะพจิำรณำผอ่นผันได ้

(8) กำรลดหน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถดูผล

กำรท ำรำยกำรสัง่ขำยหน่วยลงทนุผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรไดใ้นวันท ำกำรถัดไป 

(9) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 7.3 และขอ้ 7.4 ได ้

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิท

จัดกำรก ำหนด โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และปิดประกำศที่ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักสำขำของผูส้นับสนุน

กำรขำยหรือรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันกอ่นกำรเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ดังกลำ่ว ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื : ทกุวันท ำกำร  

7.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุไดทุ้กวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

7.6.1 กำรก ำหนดเวลำ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) กำรท ำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรจนถงึเวลำ 15.30 น. ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วย

ลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) กำรท ำรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด แต่เป็นรำยกำร

นอกเหนือจำกช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด หรือกำรท ำรำยกำรในวันหยุดท ำกำร หรือวันท ำกำรที่บรษัิท

จัดกำรไมไ่ดก้ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ใหถ้อืเป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำร

ซือ้ขำยหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ครัง้ถัดไปนัน้ 

ทั ้งนี้  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำรำยกำรตำมขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณี

เปลีย่นแปลงเวลำท ำรำยกำรอำจเป็นระยะเวลำทีม่ำกกวำ่หรอืนอ้ยกว่ำเวลำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร แตทั่ง้นี้จะไมน่อ้ยกว่ำ

เวลำ 12.00 น. โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่วลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไม่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วัน โดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี อกีทัง้แจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันเปลีย่นแปลง ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกล่ำวบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึ

ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 
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7.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรส่งค ำสั่งขำยคืนล่วงหนำ้เพิม่เตมิใน

อนำคต โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบถงึ

กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วันโดยจะปิดประกำศที่

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิท

จัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี อกีทัง้แจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 

15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

7.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

7.9.1 กำรช ำระเงนิคำ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับแต่วัน

ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน 

หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทนุทำงไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิอีืน่ใดอันจะเป็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนำคต เชน่ E-Wallet เป็นตน้ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

8.2. รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หมำยถงึ กำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทำง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดกำรจะ

ด ำเนนิกำรน ำเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทำง ภำยหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี แลว้

น ำไปช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำง 

บรษัิทจัดกำรก ำหนดใหผู้ล้งทนุสำมำรถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจำกกองทุนอืน่ (กองทนุตน้ทำง) ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิท

จัดกำรมำยังกองทนุนี้ได ้(กองทนุปลำยทำง) โดยอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลำยทำง 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลำยทำง) หรอืเรยีกว่ำ “กำร

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (SWITCHING IN)” โดยน ำเงนิบำงสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเลกิกองทุนรวมอืน่ ๆ ภำยใตก้ำรบรหิำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำร (กองทุนตน้ทำง) ภำยหลัง

หักค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เพื่อน ำมำช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุน

ปลำยทำง) สำมำรถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพีอ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดใ้นช่วงระยะเวลำเสนอขำยครัง้

แรก ซึง่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ 5 “กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก” หรือในระหว่ำงวันและเวลำที่

บรษัิทจัดกำรก ำหนดใหเ้ป็นวันเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 “กำร

เสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก” และ/หรอืวันและเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรอำจก ำหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้กองทุนนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ดว้ยจ ำนวน

ที่เป็นไปตำมมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก อนึ่ง บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำยกเวน้ขอ้ก ำหนด

มูลค่ำขัน้ต ่ำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำง

อืน่  
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(ค) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรปรับลด หรือยกเวน้กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะซือ้หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

โดยน ำเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเลกิกองทนุอืน่ ๆ ภำยใตก้ำร

บรหิำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำร เพือ่น ำมำช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ 

(2) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทำง 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทำง) หรอืเรยีกว่ำ “กำร

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน ำเงนิบำงส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วย

ลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเลกิกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทำง) ภำยหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ ซึง่อยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำรเอง 

(กองทุนปลำยทำง) สำมำรถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงวันและเวลำที่บรษัิทจัดกำรเปิดรับค ำสั่งขำย

คนืหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” และ/หรอืวันและเวลำทีบ่รษัิท

จัดกำรอำจก ำหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนนี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยจ ำนวนที่

เป็นไปตำมมลูคำ่ขัน้ต ่ำ/จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรขำยคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไข

ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ “กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอยำ่งอืน่ 

(ค) กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนนี้ หำกจ ำนวนทีไ่ดทั้ง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

นี้ ภำยหลังค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ไม่เพยีงพอทีจ่ะน ำไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ๆ 

(กองทนุปลำยทำง) ตำมมลูคำ่ขัน้ต ่ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำงนัน้ ๆ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะไมน่ ำเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำงดังกลำ่ว 

(ง) ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรสับเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ใน

รำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

(จ) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรปรับลด หรือยกเวน้กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

กองทนุนี้ เพือ่น ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ ๆ ภำยใตก้ำรบรหิำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำร (กองทุน

ปลำยทำง) 

หำกผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในระหว่ำงวันและเวลำที่บรษัิทจัดกำรเปิดรับค ำสั่งซือ้คืน

หน่วยลงทนุ หรอืท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนอกเหนือจำกวันและเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด หรอืกำรท ำรำยกำร

ในวันหยดุ ใหถ้อืเป็นกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของวันท ำกำรถัดไป 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรไม่ท ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดกำร

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวรก็ได ้  หำกบรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้เห็นว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดร้ับ

ประโยชน์หรือท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอืน่ใดที่บรษัิทจัดกำรพจิำรณำเห็นว่ำกำรไม่ท ำกำร

สับเปลี่ยนหรือหยุดกำรสับเปลี่ยนดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดกำร

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบโดยปิดประกำศที่ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตบ์รษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง เพิม่เตมิหรอืยกเลกิผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื และ/หรือช่องทำงกำร

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื เงือ่นไข วธิกีำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่ำวขำ้งตน้ไดใ้นภำยหลัง โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และปิดประกำศที่

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน เว็บไซต์ของ

บรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำร

เปลีย่นแปลง ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

8.2.1 วธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำร โดยตดิต่อ

ที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำร (ถำ้มี) ซึง่สำมำรถรับค ำ

สัง่ซือ้หรอืขำยหน่วยลงทนุ หรอืเป็นผูท้ ำหนำ้ทีใ่นกำรเสนอขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุดังกล่ำว หรอืท ำ

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำร หรอืวธิอีืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิหรือ
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เปลีย่นแปลงวธิกีำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีเ่ป็นกำรใหบ้รกิำรโดยบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืที่

ไดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำรภำยหลังได ้ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(1) วธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยผำ่นบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถยืน่ควำมประสงคใ์นกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดกำรหรอื ผูส้นับสนุน

กำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี ทกุวันและเวลำท ำกำรทีก่ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในรำคำ

หน่วยลงทนุหักดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี  

(ข) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจำกที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้

บันทกึขอ้มูลกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำง และกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทำ่นัน้  

(ค) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทนุของบรษัิทจัดกำรใหช้ดัเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยระบชุือ่กองทนุตน้ทำง จ ำนวนเงนิ หรอืจ ำนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่ะออกจำกกองทุนตน้ทำงและชือ่กองทุนปลำยทำงทีต่อ้งกำรจะสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และน ำไป

ยื่นที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ซึง่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น

หลักฐำน 

(ง) ในกรณีทีจ่ ำนวนหน่วยลงทุน หรอืจ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค ำขอ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำง  หักดว้ย

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่

ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(จ) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหบ้รษัิทจัดกำร และกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกลำ่วเป็นผลใหห้น่วยลงทนุของกองทุนตน้ทำงของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดย

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีลูค่ำต ่ำกวำ่ 500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทัง้หมดในรำยกำรดังกลำ่ว  

(ฉ) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดกำรและบรษัิทจัดกำรยังไม่

สำมำรถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำร

ตำมขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรที่บรษัิท

จัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ กำรยกเลกิค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น  

(ช) ในกรณีทีเ่ป็นกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมอืน่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำร  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุตน้ทำง ใหใ้ชร้ำคำรับซือ้คนืทีค่ ำนวณไดเ้มือ่สิน้วันท ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนปลำยทำง ใหใ้ชร้ำคำขำยทีค่ ำนวณไดเ้มือ่สิน้วันท ำกำรที่ไดร้ับเงนิจำกกองทุน

ตน้ทำงเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรอำจเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดรำคำขำยหน่วย

ลงทุนที่ใชใ้นกำรค ำนวณ โดยจะใชร้ำคำขำย ณ สิน้วันท ำกำรซึง่ไม่เกนิวันท ำกำรที่ไดร้ับเงนิจำก

กองทุนตน้ทำงโดยไม่ถอืเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ 

โดยปิดประกำศที่ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำรและผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

บนเว็บไซดข์องบรษัิทจัดกำร 

(ซ) ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สำมำรถเพิกถอนค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังเวลำท ำรำยกำรที่บริษัท

จัดกำรก ำหนด หำกบรษัิทจัดกำรไดท้ ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แลว้ เวน้แต่ไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกบรษัิทจัดกำร  

(ฌ) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค ำสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุชั่วครำว ณ เวลำใดเวลำหนึง่ตำมทีบ่รษัิท

จัดกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรับค ำสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำน
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สำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำย

หรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

(2) ทำงโทรศัพท ์

บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงโทรศัพท ์

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด  

(3) Internet 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวำมประสงคใ์นกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตสำมำรถขอใช ้

บรกิำรดังกลำ่วได ้ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น ขอ้ 6.2.5 และขอ้ 7.4.5 

(ข) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจำกที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้

บันทกึขอ้มูลกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงและกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทำ่นัน้  

(ค) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี ำสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้กบ่รษัิทจัดกำร และกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดังกลำ่วเป็นผลใหห้น่วยลงทนุของกองทุนตน้ทำงของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดย

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีลูค่ำต ่ำกวำ่ 500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทัง้หมดในรำยกำรดังกลำ่ว  

(ง) ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทุนหรือจ ำนวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยผ่ำน

บรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตนัน้ มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำง หักดว้ย

คำ่ธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดย

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมด

เทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(จ) บรษัิทจัดกำรจะถือหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงอนิเตอร์เน็ตที่ปรำกฏอยู่กับบรษัิท

จัดกำร และ/หรอื นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และใชอ้ำ้งองิได ้ 

(ฉ) ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรำยกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตภำยหลังเวลำ

ท ำรำยกำรที่บรษัิทจัดกำรก ำหนดไม่ได ้หำกไดท้ ำรำยกำรจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ยกเวน้กรณีที่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำมผดิพลำดที่เกดิจำกระบบงำนที่ใหบ้รกิำรในเรื่องดังกล่ำว โดยบรษัิท

จัดกำรจะด ำเนินกำรสอบสวนขอ้ผดิพลำดและแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ดร้ับแจง้จำกผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ตำมแนวทำงทีธ่นำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะพจิำรณำผ่อนผันได ้

(ช) ในกรณีที่เป็นกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอืน่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำร กำรลด

จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงที่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะท ำภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำร

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืวันทีค่ ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้

ได ้แลว้แตก่รณี และกำรเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงจะท ำภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวัน

ท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้ หรอืวันทีค่ ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี  

(ซ) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดกำรและบรษัิทจัดกำรยังไม่

สำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรตำม

ขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทนุอำจขอยกเลกิค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรทีบ่รษัิทจัดกำร

หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 

กำรยกเลกิค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น  

(ฌ) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค ำสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุชั่วครำว ณ เวลำใดเวลำหนึง่ตำมทีบ่รษัิท

จัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบโดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิท

จัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื  เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร 

และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึ่ง บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิหรือยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงวธิีกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 8.1 

และ ขอ้ 8.2 ได ้ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิีกำรที่บรษัิทจัดกำรหรือ ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืที่ไดร้ับ

กำรแต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำร
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จะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และ

ส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันกอ่นกำรเปลีย่นแปลงกำรใหบ้รกิำร

ดังกลำ่ว ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

8.3 กำรด ำเนนิกำรเมือ่มกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่คงเหลือของ

กองทุนตน้ทำงและกองทุนปลำยทำงของบรษัิทจัดกำร ใบยืนยันกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พรอ้มใบก ำกับภำษีส ำหรับ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบค ำขอใชบ้ริกำร

กองทุนรวมภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ภำยใตเ้งื่อนไขที่ระบุในขอ้ 10 เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอยำ่งอืน่ 

8.4 กำรก ำหนดเวลำและรำคำขำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(1) กำรก ำหนดเวลำในกำรรับค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสง่ค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื หรอื

ชอ่งทำงกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนดไดต้ำมวันและเวลำกำรทีส่อดคลอ้งกับกำรขำยและรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 6 และขอ้ 7 ตำมล ำดับ 

กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ในวันท ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหถ้ือเป็นรำยกำร

ของวันท ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ และหำกท ำรำยกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนือจำกช่วงเวลำที่บรษัิท

จัดกำรก ำหนดในวันท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ำรำยกำรในวันหยุด ใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรของวันท ำกำร

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุถัดไป 

(2) รำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ก) กรณีกองทุนตน้ทำง กำรค ำนวณรำคำสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชร้ำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท ำกำรซือ้

ขำยทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืไดร้ับค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดกำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนไดท้ ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ หักดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) (ถำ้ม)ี  

(ข) กรณีกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำย

ทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้บวกดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุเขำ้ (SWITCHING IN) (ถำ้ม)ี 

8.5 กำรเปลีย่นแปลงก ำหนดเวลำและรำคำขำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเงือ่นไขตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 8.4 และ/หรอื เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิก ำหนดกำร วธิกีำร

ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรำยละเอียดโครงกำร ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบรษัิทจัดกำรค ำนึงถงึ

ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ โดยถอืวำ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงที่

เป็นประโยชน์ หรือไม่กระทบสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบ

ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วัน โดยจะตดิประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุน

กำรขำยหรือรับซือ้คืน เว็บไซต์ของบรษัิทจัดกำร และเว็บไซต์ของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถำ้มี) และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

8.6 ขอ้สงวนสทิธใินกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

8.6.1 เพือ่ประโยชน์สงูสดุของกำรบรหิำรจัดกำรกองทุนเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้ (“กองทุน”) กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษัิทจัดกำรแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธิที่จะรับ/ปฏเิสธที่จะ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษัิทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลีย่น

หน่วยลงทนุของกองทุนใหนั้น้ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง พลเมอืงสหรัฐอเมรกิำ ผูท้ีม่ถี ิน่ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมรกิำ บคุคล

ซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิำ รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่ำว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ีขึน้

และด ำเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิำ 

8.6.2 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิปฏิเสธค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรสับเปลี่ยนดังกล่ำวขัดกับ

หลักเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบต่อกำรบรหิำรจัดกำรกองทุน หรอื ท ำใหเ้กดิควำม
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เสีย่งทำงกฏหมำยหรือต่อชือ่เสียงของบรษัิทจัดกำรหรือกองทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

8.6.3 เพือ่ประโยชนใ์นกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมใบค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำย

เหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรอื ใบค ำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/

หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสำรอื่นใดตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ไม่

ครบถว้นเพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ผูถ้อื

หน่วยลงทนุไมย่ืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มรีำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่ำวอำจมีลักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำ

ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำง

ในกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรกอ่กำรรำ้ยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอื

อำจมลีักษณะเป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยต่ำง ๆ 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ:  

กรณีบรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อืน่แทน บรษัิทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตอ่ไป โดยตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย ์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้ำมเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนดังกลำ่ว มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน ำหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช ำระเป็น

คำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรเป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนนิกำร 

(2) บรษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดกำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวำ่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดังต่อไปนี้ โดยควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มเีหตทุีท่ ำใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับช ำระเงนิจำกหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตดัุงกลำ่ว

อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจัดกำร 

(2) มีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทจัดกำรยังไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำ

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง 

(3) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 

ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตติำม

หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 
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(ก) เลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่

ไดร้ับกำรผอ่นผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบเรือ่งดังกล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลัน 

(ค) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และ

หลักฐำนกำรไดร้ับควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตำม

ขอ้ (2) ตอ่ส ำนักงำนโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนนิกำรแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่ำงกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว 

บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมล ำดับวันที่ส่งค ำสั่งขำยคืน

กอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่:  

11.1 บรษัิทจัดกำรอำจไมข่ำยหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้หรอือำจหยุด

รับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไว ้ซึง่ไมเ่กนิกวำ่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตลำดหลักทรัพยไ์มส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิ

(2) บรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรอื ช 

(ค) มเีหตจุ ำเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ กำรไมข่ำย หรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งทีไ่ดร้ับมำแลว้ หรอืกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วย

ลงทนุตำม (ก) (ข) หรอื (ค) สำมำรถกระท ำไมเ่กนิ 1 วันท ำกำร เวน้แตไ่ดร้ับผอ่นผันจำกส ำนักงำน 

(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีร่ับไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน แกผู่ล้งทุน

เฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เท็จจรงิ ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) บรษัิทจัดกำรมเีหตอัุนควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรกระท ำดังต่อไปนี้ 

1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำย เกีย่วกับ กำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงนิ ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยตำ่งประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแกก่ำรกอ่กำรรำ้ย หรอื 

3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบัิตติำมค ำสัง่เกีย่วกับกำรยดึหรอือำยัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรรูจั้กลูกคำ้ และตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคัญ 

(4) อยู่ในระหว่ำงด ำเนนิกำรเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน่เขำ้บรหิำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของ

ตนอันเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษัิทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจัดกำรกองทุน

รวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหนำ้ซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรคำ้หลักทรัพย์และกำรจัดจ ำหน่ำย

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจั้ดกำรเงนิทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้มเ่กนิ 3 วันท ำกำร 

(5) อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำรเพือ่เลกิกองทนุรวม 

11.2 เมือ่ปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดกำรประสงคจ์ะไมข่ำยหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสั่ง

ขำยคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตดิังตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรไม่ขำยหรอืไม่

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยอืน่

และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบถงึกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลัน  
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(2) บรษัิทจัดกำรจะรำยงำนกำรไมข่ำยหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ 

พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนนิกำรของกองทนุเปิดนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดย

พลัน  

(3) ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 

11.1(1) (2) หรอื (4) เกนิ 1 วันท ำกำร บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ กอ่นกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนื

หน่วยลงทนุ  

(ก) บรษัิทจัดกำรจะรำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุน

เปิด ณ วันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวันรำยงำนนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันท ำกำรก่อนวัน

เปิดรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเปิดขำย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยอืน่และ ผูล้งทุนท่ัวไปใหท้รำบถงึกำรเปิดรับ

ค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลัน  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรไม่ขำยหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำร

อำจหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้

11.3 บรษัิทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรพบว่ำรำคำขำย

หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชย

รำคำ โดยรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็น

อัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบถงึ

กำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลัน 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกจิและกำรเงนิของ

ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ บรษัิทจัดกำรจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว ตำมระยะเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ทัง้นี้ ไม่เกนิ 20 วันท ำกำรตดิต่อกัน เวน้

แตจ่ะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ: 

13.1 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งศำลหรือโดยผลของกฎหมำย (ซึง่ไม่รวมถงึกรณีทีผู่ล้งทุนทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำตัง้แต่ 2 

คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรำกฏว่ำผูล้งทุนบำงคนหรือทัง้หมดเสียชวีติ เวน้แต่ศำลจะมี

ค ำสัง่เป็นอยำ่งอืน่) 

(ค) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูร้ับโอนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

ในกรณีที่ผูร้ับโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำรกองทุนกับบรษัิทจัดกำร ผูร้ับโอนจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอใชบ้รกิำร

กองทนุและยืน่ตอ่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื พรอ้มค ำขอโอนหน่วยลงทนุ และช ำระคำ่ธรรมเนียมกำร

โอนตำมหัวขอ้คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบุไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันกำรโอนหน่วยลงทุน พรอ้มหนังสอืรับรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ร้ับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันกำรโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วัน

นับตัง้แตวั่นทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้ับค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน ผูถ้ือหน่วยลงทุน

เรยีบรอ้ยแลว้ 
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13.2 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของกำรบรหิำรจัดกำรกองทนุเปิดทำลสิ เฟล็กซเิบิล้  (“กองทนุ”) กำรรับลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทุน

ของกองทนุใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธลงทะเบยีนกำร

โอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบคุคลทีบ่รษัิทจัดกำรมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะไมร่ับลงทะเบยีนกำรโอนหน่วย

ลงทุนของกองทุนใหนั้น้ รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพยีง พลเมอืงสหรัฐอเมรกิำ ผูท้ีม่ถี ิน่ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมรกิำ บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่

ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิำ รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกล่ำว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด ำเนนิกจิกรรมใน

สหรัฐอเมรกิำ 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธปิฏเิสธค ำสัง่กำรโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรโอนหน่วยลงทนุดังกล่ำวขัดกับหลักเกณฑ์

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบต่อกำรบรหิำรจัดกำรกองทุน หรอื ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งทำงกฏหมำย

หรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำรหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

และเพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่หรอืหลำยเหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูล้งทุนกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรอื ใบค ำสั่งโอนหน่วยลงทุน และ/หรอื แบบฟอรม์แสดง

ตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ไม่ครบถว้นเพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิติ

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ผูล้งทุนไม่ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนใด ๆ ซึง่มี

รำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวอำจมลีักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรสนับสนุนทำง

กำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรืออำจมีลักษณะเป็นกำร

หลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยตำ่ง ๆ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล:  

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล : ไมจ่่ำย 

14.2. หลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.3. ก ำหนดเวลำ วธิกีำร และขอ้จ ำกัดในกำรจ่ำยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : ไม่ม ี

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีป่ระมำณกำรไดท้ีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 3.852 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุรวม  

15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม : 

15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี : 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี) ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้มี) และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำก

กองทนุรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม 

15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี : 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี)ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้มี) และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำก
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กองทนุรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม 

15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี : 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.1284 ต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี)ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้มี) และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำก

กองทนุรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม 

15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทนุ : 

ไมม่ ี 

15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย : 

ไมม่ ี

15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4066 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) ค่ำใชจ่้ำยเพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจ ำนวนทีจ่่ำย

จรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรและในทำงบัญชจีะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของ

กองทุนรวมเฉลีย่เท่ำกันทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชน่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำ

สือ่โฆษณำประชำสมัพันธ ์คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรสง่เสรมิกำรขำย คำ่อบรมเผยแพร่ควำมรู ้และสมัมนำ

แนะน ำกองทนุรวม 

(2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบัญช ีและค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรสอบบัญช ีซึง่รวมค่ำใชจ่้ำยตรวจสอบทรัพย์สนิใน

ประเทศ 

(3) ค่ำจัดท ำ จัดพมิพ์ และจัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ทัง้ส่วนสรุปขอ้มูลส ำคัญที่ผูล้งทุนควร

ทรำบและสว่นขอ้มลูโครงกำร รวมถงึเอกสำรประกอบกำรขำยอืน่ ๆ 

(4) ค่ำจัดท ำและจัดสง่รำยงำนใดๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสอื

บอกกล่ำวประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถงึค่ำประกำศในหนังสอืพมิพ์รำยวัน และ/หรือ ข่ำวสำรถงึ ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรจัดท ำ ตลอดจนข่ำวสำรที่บริษัทจัดกำรมีหนำ้ที่จัดท ำขึน้ตำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยก ำหนด 

(5) ค่ำพมิพ์แบบฟอร์มใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขำยหน่วยลงทุน ใบยืนยันกำรซือ้

และขำยหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม 

(6) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเช็ค และน ำเงนิเขำ้บัญชสี ำหรับกำรรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(7) คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่ง ๆ เชน่ คำ่สมดุเช็ค คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิระหวำ่งบัญช ีเป็นตน้ 

(8) คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดกำรกองทนุรวม เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทนุรวม คำ่ไปรษณียำกร คำ่แปลเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกับกำรลงทนุ คำ่

อำกรแสตมป์ตำ่งๆ คำ่ด ำเนนิงำนอืน่ ๆ เป็นตน้ 

(9) ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดเีพื่อกำรรับช ำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทัง้ค่ำใชจ่้ำยใน

กำรรับช ำระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่แทนกำรช ำระหนี้ดว้ยเงนิสดตำมตรำสำรแห่งหนี้ เชน่ ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นนิตกิรรม 

คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงรำชกำร เป็นตน้ 

(10) ค่ำใชจ่้ำยและค่ำธรรมเนียมที่เกีย่วเนื่องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) ในกำร

ด ำเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดกำรปฏบัิตติำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสนิไหมทดแทน
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ควำมเสียหำยจำกบรษัิทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้ับค ำสั่งจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(11) คำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆทีเ่กดิขึน้จำกกำรปฏบัิตติำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื 

กฎหมำยก ำหนด 

(12) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำรมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันกำรลงทนุของกองทนุรวม 

(13) คำ่ทีป่รกึษำกฎหมำย (ถำ้ม)ี ทีป่รกึษำกำรเงนิอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

(14) คำ่บรกิำร และ/หรอืคำ่ธรรมเนียม และ/หรอืคำ่ภำษีอำกร และ/หรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับกำรจัดหำ 

ไดม้ำ รับมอบ สง่มอบ ดแูลเก็บรักษำ ปกป้องผลประโยชน ์ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่ำง ๆ ของกองทุนที่

นอกเหนือไปจำกทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รำยปี” 

(15) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินัดช ำระรำคำ (failed trade) 

(16) คำ่ใชจ่้ำยตำ่ง ๆ และคำ่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งกำรช ำระบัญชแีละเลกิกองทนุรวม เชน่ คำ่ตอบแทนผูช้ ำระ

บัญช ีและ/หรอืคำ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งกำรช ำระบัญชกีองทนุรวม 

(17) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นโฆษณำประชำสัมพันธ์ เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำสื่อโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ กำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู ้ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย ตลอดจนกำร

สัมมนำแนะน ำกองทุน ซึง่เกดิขึน้ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจรงิ 

โดยในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกันทุกวันภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

นับจำกวันที่บันทึกค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิที่ตัดจ่ำยจะตอ้งไม่เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 0.50 ของ

มลูคำ่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้

ม)ี ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณ

จำกมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม โดยคำ่ใชจ่้ำยสว่นทีเ่กนิ

อัตรำทีก่ ำหนดถอืเป็นคำ่ใชจ่้ำยด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำร 

(18) คำ่นำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขำยเพือ่ประโยชนใ์นกำรจัดกำรกองทนุรวมซึง่รวมถงึภำษีอืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์

(19) ค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และ

ค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่จ่ำยจรงิรวมถงึค่ำใชจ่้ำย และค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุน

สำมำรถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลำ่ว เป็นตน้ 

15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยใน

อัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ 

ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื และแจง้

ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 
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บรษัิทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งขำยหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

รำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงื่อนไขกำรเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตรำ

คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ขำยหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึ่ง กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิีกำรจัดเก็บและ/หรืออัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งขำยหรือผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิ

ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 

(1) กรณีเป็นกำรสบัเปลีย่นเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุชนดินี้ หรอืกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ (SWITCHING IN)  

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

(2) กรณีกำรสับเปลีย่นเป็นกำรขำยคนืหน่วยลงทุนชนดินี้ หรอืกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 

OUT) 

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ

แต่ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลีย่นแปลง

อัตรำคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่สบัเปลีย่นหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีด

ดังกล่ำว ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ับเปลีย่นหรอืผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิ

ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

ในอัตรำ 100.00 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในอัตรำ 100 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยมอัีตรำเรยีกเก็บขัน้ต ่ำ 500 บำท

ต่อรำยกำร หรอืตำมอัตรำที่บรษัิทจัดกำร และ/หรอืนำยทะเบยีนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร โดยนำย

ทะเบยีนจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตำมอัตรำทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่กำร

ออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่

พสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วย

ลงทนุ 

(2) กรณีสัง่ขำยหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วย

ลงทนุ 
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- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่มกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลำยทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไม่

เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ 

ซึง่ค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์ำ้งตน้นี้จะถูกเรยีกเก็บเขำ้กองทุน เพือ่น ำไปช ำระเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร

ซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นกำรสัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์เชน่ คำ่ธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรอือืน่ๆ

ตำมทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์เป็นตน้ 

อนึง่ หำกบรษัิทจัดกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยดั์งกล่ำวขำ้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับ

อัตรำค่ำนำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเขำ้ลงทุนในภำยหลัง บรษัิทจัดกำรจะตดิ

ประกำศกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ่้ำย หรอือัตรำคำ่ใชจ่้ำยอัตรำใหมใ่หผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ ณ ส ำนักงำนของบรษัิท

จัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร 

และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดกำร

หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจำกกำร

ด ำเนนิกำรตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ/หรอื กำรด ำเนนิกำรใด ๆ ซึง่พสิจูน์ได ้

ว่ำเป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลีย่นชือ่-สกุล 

กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ๆ ที่เกดิขึน้

จรงิ ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองฐำนะกำรเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรคน้หำ

เอกสำรจำกศูนย์เอกสำรของนำยทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด

คำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุตำมอัตรำทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไป

ในกำรใหบ้รกิำรลักษณะดังกลำ่ว  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ได ้โดยบรษัิท

จัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 

วัน เวน้แต่เป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้

ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน  โดยบริษัทจัดกำรจะติดประกำศ 

รำยละเอยีดดังกล่ำว ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี  

15.4. วธิกีำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณคำ่ธรรมเนียม ตำมขอ้ 15.2.1 ทกุวันทีม่กีำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิโดยใชม้ลูคำ่ทรัพยส์นิรวม 

หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน และ

ค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม และเรยีกเก็บจำกกองทุนรวมเป็นรำยเดอืน

หรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด  

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทุนตำมขอ้ 15.2.6 (1) – (20) จะเรยีกเก็บตำมที่จ่ำยจรงิ ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะ

พิจำรณำตัดจ่ำยทัง้จ ำนวน หรือทยอยตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะไดร้ับ

ประโยชนจ์ำกคำ่ใชจ่้ำยนัน้ และบรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยดังกลำ่วอยำ่งสมเหตุสมผลเพือ่ทยอยรับรู ้

เป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวัน และจะปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวทันทีที่ไดร้ับหลักฐำนอย่ำงแน่ชัด ทัง้นี้ ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวอยู่ใน

ควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยฐำนกำรค ำนวณอย่ำงชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูล

ส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบและในรำยงำนรอบประจ ำปี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรจะพจิำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำรบัญช ีและตำม

ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

อนึ่ง หำกสมำคมบรษัิทจัดกำรลงทุน และ/หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงำนอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งมีกำรแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นกำรค ำนวณ

มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำวโดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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15.5. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำย :  

ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บและ/หรอืคำ่ธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจมี

กำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมถ่อืว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำร โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังนี้ 

(1) ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรจะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยตำมที่ไดร้ะบุไว ้ใ้นโครงกำรและไดด้ ำเนินกำรแลว้ บรษัิท

จัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงท่ัวถงึภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันทีม่กีำรลดค่ำธรรมเนียมหรือ

คำ่ใชจ่้ำย เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอื ณ สถำนทีใ่นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกแหง่ของ

บรษัิทจัดกำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี 

กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้ือว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำม

เห็นชอบกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรในเรือ่งดังกลำ่วเมือ่บรษัิทจัดกำรกองทนุรวมไดด้ ำเนนิกำรตำมวรรคหนึง่แลว้ 

(2) ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มขึน้ตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำร บรษัิทจัดกำรจะ

ค ำนงึถงึควำมสมเหตสุมผลกับสภำพปกตทิำงธุรกจิและประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคัญ และจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำว

ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อยำ่งท่ัวถงึดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอันท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้ับทรำบขอ้มลูดังกลำ่ว โดย

จัดใหม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บรษัิทจัดกำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ 

(2.1) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มขึ้นไม่เกนิกว่ำอัตรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือ

คำ่ใชจ่้ำยเดมิตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ย

กวำ่ 3 วันท ำกำรกอ่นกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยเพิม่ขึน้ 

(2.2) ในกรณีทีก่ำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยเพิม่ขึน้เกนิกว่ำอัตรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำย

เดมิตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรในรอบระยะเวลำยอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บรษัิทจัดกำรจะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือ

คำ่ใชจ่้ำยดังกลำ่ว บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรตำมหลักเกณฑดั์งนี้ 

(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 5 ของอัตรำขัน้สูง

ดังกลำ่ว บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลดังกลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 60 วันกอ่นกำรเรยีก

เก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยทีเ่พิม่ขึน้ดังกลำ่ว 

(ข) ในกรณีทีก่ำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยเพิม่ขึน้เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 5 ของอัตรำขัน้สงูดังกล่ำว 

บรษัิทจัดกำรกองทนุรวมตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ (2) วรรคหนึง่ 

ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงตำมขอ้ (1) และ ขอ้ (2.2) บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ

ภำยใน 15 วันนับแตวั่นทีเ่ปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยดังกลำ่ว 

15.6. หมำยเหต ุ:  

คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมขอ้ 15.2 ไดร้วมภำษี มลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษี

อืน่ใดแลว้  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมขอ้ 15.3 ไดร้วมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษี

ธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดแลว้  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำรับผดิชอบค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยตำมหัวขอ้ 15 รำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรือ

หลำยรำยกำรได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและ ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง:  

16.1. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : 

ในประเทศ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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2. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคำ่หน่วยลงทนุทกุสิน้วันท ำกำร เวน้แตวั่นตำมทีบ่รษัิทจัดกำรประกำศก ำหนด

เพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุำรณ์ไมป่กต ิ

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดังกลำ่ว  

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุของวัน ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ลำ่สดุ 

(ข) วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 

(ค) วันท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป ทัง้นี้ เฉพำะในกรณีทีก่องทุนรวม

ก ำหนดวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกันยำวกวำ่หนึง่เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่กำรจ่ำยเงนิปันผล โดยประกำศในวันท ำกำรถัดไป (ถำ้ม)ี 

ควำมใน (ก) มใิหน้ ำมำใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกวันท ำกำร และกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุประเภทสถำบัน 

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดย

ประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 

3. กำรประกำศรำคำมลูคำ่และรำคำตำมวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิต ิดังตอ่ไปนี้ 

(3.1) กำรใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ 

(ก) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษ

ทศนยิมตำมหลักสำกล 

(ข) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมต ำแหน่งที ่4 

ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

(ค) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น 

(3.1)(ข) 

(ง) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเขำ้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

(3.2) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรแจง้ขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืชอ่งทำงอืน่ใด

ทีเ่หมำะสมโดยถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษัิทจัดกำร และสถำนทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับ

ซือ้คนืใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถำบัน บรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้ขีอ้มูล

ดังกลำ่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้

บรษัิทจัดกำรไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้ เมือ่มเีหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่บรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้ับ

ยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดังกล่ำว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รำกฏเหตดุังกลำ่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  
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บรษัิทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน 

Website ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก ำ ร : www.talisam.co.th ห รื อ ช่ อ ง ท ำ ง อื่ น ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม  เ ช่ น  NAV Center: 

www.thailandmutualfund.com หรอื หนังสอืพมิพร์ำยวัน เป็นตน้ 

อนึ่ง หำกมีเหตุท ำใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำรได ้บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำ

ประกำศผำ่นชอ่งทำงอืน่แทน เชน่ NAV Center หรอื หนังสอืพมิพร์ำยวัน หรอืชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสม เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทำงกำรประกำศอืน่แทนกำรประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำร 

เช่น NAV Center หรือ หนังสอืพมิพ์รำยวัน หรือช่องทำงอืน่ใดที่เหมำะสมโดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วย

ลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยปิดประกำศที่ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และ

ส ำนักสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้

คนื (ถำ้ม)ี 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง : 

1. ในกรณีทีร่ำคำหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่ำหนึง่สตำงค ์หรอืตำ่งจำกรำคำหน่วย

ลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดกำรจะจัดท ำและ

ส่งรำยงำนใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทรำบถงึควำมผดิพลำด ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว ้ณ ที่ท ำกำรของบรษัิทจัดกำรเพื่อใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สำมำรถตรวจสอบได ้โดยรำยงำนดังกลำ่วจะมรีำยกำรอย่ำงนอ้ย ดังตอ่ไปนี้ 

(1) รำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(2) รำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(3) สำเหตทุีท่ ำใหร้ำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

(4) มำตรกำรป้องกันเพือ่มใิหร้ำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่ำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีำเหตุมำ

จำกปัจจัยภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคมุได ้เชน่ รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของควำมผดิพลำดซึง่ท ำใหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมวรรคหนึง่มีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำ

หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยผดิพลำด เป็นตน้ บรษัิทจัดกำรจะแกไ้ขรำคำหน่วยลงทุนให ้

ถกูตอ้งนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดกำรพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย 

2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำ

ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บรำคำ

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่รำคำหน่วยลงทุนถูกตอ้งและด ำเนินกำรดังต่อไปนี้เฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตรำส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำ

หน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(1) จัดท ำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำใหเ้สร็จสิน้ภำยในวันท ำกำรถัดจำก

วันที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้งและส่งรำยงำนดังกล่ำวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภำยในวันท ำกำรถัดจำก

วันทีค่ ำนวณรำคำหน่วยลงทุนยอ้นหลังเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรำยงำนดังกล่ำวภำยใน

วันท ำกำรถัดจำกวันทีบ่รษัิทจัดกำรสง่รำยงำนใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รำยงำนดังกล่ำวจะมรีำยกำรอย่ำงนอ้ย

ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) รำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

(ข) รำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

(ค) สำเหตทุีท่ ำใหร้ำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

(ง) กำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรเมือ่พบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง 

ทั ้งนี้ บริษัทจัดกำรจะจัดใหม้ีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว ้ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภำยในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มลู

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1) 
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(3) ด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสำมำรถรับทรำบชือ่กองทุนรวมทีม่กีำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และวัน เดอืน 

ปี ทีม่กีำรแกไ้ขรำคำตำม (2) ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแตวั่นทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูลในรำยงำนตำม (1) 

(4) ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จและด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใดๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนในช่วง

ระยะเวลำทีร่ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทรำบถงึกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำภำยใน 5 วันท ำกำร

นับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรำยงำนดังกล่ำว 

(5) จัดท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพื่อมใิหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรำยงำนดังกล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำ

รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จัดท ำตำม (1) ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำร

ชดเชยรำคำนัน้ เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้

บรษัิทจัดกำรจะไม่สง่รำยงำนมำตรกำรป้องกันใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะสง่ส ำเนำเอกสำรทีผู่ดู้แล

ผลประโยชนร์ับรองวำ่กำรทีร่ำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีำเหตมุำจำกปัจจัยภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตติำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรดังต่อไปนี้  

(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต ่ำกวำ่รำคำหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (understate) บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตดิังนี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึง่มี

มลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หำกปรำกฏว่ำผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดกำรจะจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำที่ขำด

อยู ่หรอืลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับสว่นต่ำงของ

รำคำที่ขำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมได ้เชน่ รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ำมสีำเหตุ

ดังกลำ่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนเป็น

จ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหรอืจ่ำยเงนิ

ของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุน แต่หำก

ปรำกฏวำ่ผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดกำรจะจ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวน

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำ เพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคนืหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวำ่รำคำหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดกำรจะปฏบัิตดิังนี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ ำนวน

ซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหรอืจ่ำยเงนิของ

กองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนเป็น

จ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด บรษัิทจัดกำรจะจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรอืลดจ ำนวน

หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจ

ควบคุมได ้เช่น รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดครัง้สุดทำ้ยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขำย

หลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้งและผูดู้แลผลประโยชนร์ับรองวำ่มสีำเหตดุังกล่ำว 

ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ำยคนืหน่วยลงทุนรำยใดมีมูลค่ำไม่ถงึ

หนึง่รอ้ยบำท บรษัิทจัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิ  

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแต่ถำ้บุคคลดังกล่ำวไม่มสีถำนะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษัิทจัดกำรจะชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จ

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำร

ชดเชยรำคำ  
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กำรจ่ำยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคนืหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตำม (2) (ก) 

บรษัิทจัดกำรอำจจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้

4. บรษัิทจัดกำรจะรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกำศกำร

แกไ้ขรำคำตำมขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ์ (ถำ้มี) ค่ำออกเช็ค ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดส่งเงนิชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วย

ลงทนุและผูข้ำยคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่ำคำหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่

อำจควบคมุได ้

17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง:  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดกำร :  

  ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดกำรกองทนุทำลสิ จ ำกัด  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) :  

ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูร้ับมอบหมำยงำนดำ้นกำรจัดกำรลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

  สทิธ ิหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษำ :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษำกำรลงทนุ :  

ชือ่ :  

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษำกองทนุ :  

ชือ่ : 

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ : นำย ประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร ์

ชือ่ : นำย เทอดทอง เทพมังกร 

ชือ่ : นำงสำว ชมภนูุช แซแ่ต ้

ชือ่ : นำย อดุม ธนูรัตนพ์งศ ์

ชือ่ : นำงสำว ชตุมิำ วงษ์ศรำพันธช์ยั 

ชือ่ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้สกลุ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรือบุคคลอื่นที่ไดร้ับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

 ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม:  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่30 กันยำยน 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2560  
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18.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ:  

19.1 กำรแกไ้ขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวธิีกำรจัดกำร บรษัิทจัดกำรอำจกระท ำโดยขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่จะ

ด ำเนนิกำรโดยกำรจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกำรสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

19.2 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรโดยใชว้ธิีกำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมตเิสยีงขำ้งมำกหรือมตพิเิศษมจี ำนวนไม่

เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 บรษัิทจัดกำรจะจัดสง่เอกสำรหลักฐำนเกีย่วกับกำรขอมตแิละกำรนับมตไิปยังผูดู้แล

ผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรองผลกำรนับมตนัิน้ 

ในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรหรอืวธิกีำรจัดกำรในกรณีดังต่อไปนี้ ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ 

(1) กำรเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสีย่งของกองทุนรวม

เปลีย่นแปลงอยำ่งมนัียส ำคัญ  

(2) กำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมทีม่นีโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสีย่งและระดับควำมเสีย่งของกำรลงทุน (risk 

spectrum) แตกตำ่งกัน 

(4) กำรรับช ำระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

(5) กำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยเพิม่ขึน้เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยเดมิตำมทีร่ะบุ

ไวล้ำ่สดุในโครงกำร 

(6) กำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ

สญัญำประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

19.3 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดกำรอำจขอใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบแทน

กำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนก็ได ้ทัง้นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเงื่อนไขใหบ้รษัิทจัดกำรปฏบัิตเิพื่อ

ประโยชนใ์นกำรแกไ้ขโครงกำรกอ่นใหค้วำมเห็นชอบก็ได ้

(1) กำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรขำยและกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(2) กำรเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ ำใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง 

(3) กำรเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุหรอือัตรำสว่นกำรลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบำยกำรลงทนุ 

(4) กำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรอืรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ แลว้แตก่รณี ทัง้นี้ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ (4) 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรตำมขอ้ 19.3 วรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท ำให ้

ผลตอบแทนและควำมเสีย่งของกองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนัียส ำคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้

ปวง 

19.4 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวำ่ส ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรในเรือ่งดังกลำ่ว 

(1) กำรแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้ 

ในกรณีดังนี้ 

(ก) กำรลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) กำรเพิม่ชอ่งทำงในกำรขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ค) กำรเพิม่จ ำนวนผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(ง) กำรเพิม่ควำมถี่ของกำรส่งค ำสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ซึง่ไม่กระทบต่อสถำนะกำรลงทุนของ

กองทนุรวมอยำ่งมนัียส ำคัญ 

(จ) กำรลดเวลำสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุลว่งหนำ้กอ่นมกีำรเปิดใหข้ำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS FLEXIBLE FUND   53 

(2) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศัยอ ำนำจแหง่กฎหมำยดังกลำ่ว 

(3) กำรแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรำยละเอยีดอืน่ของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 

(4) กำรแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่ไดร้ับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

(5) กำรแกไ้ขเพิ่มเตมิเพื่อลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

19.5 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรโดยขอควำมเห็นชอบตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. นอกเหนือจำกขอ้ 19.4 บรษัิทจัดกำร

จะยื่นค ำขอเป็นหนังสือพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอที่ถูกตอ้งครบถว้น และช ำระค่ำธรรมเนียมต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้

ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมที่

ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย ์พ.ศ.2535  

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ:  

20.1 บรกิำรขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรปรับปรุง แกไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ รูปแบบกำรบรกิำร และ/หรือวธิีกำร ในกำรน ำสง่ 

เผยแพร่ขอ้มูล ข่ำวสำร รำยงำนต่ำง ๆ และ/หรอืหนังสอืของบรษัิทจัดกำรถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึอำจจัดใหม้ี

รูปแบบกำรตอบรับขอ้มูลอืน่ (ถำ้ม)ี เชน่ ผ่ำนชอ่งทำงอเิลคทรอนคิส ์เป็นตน้ โดยถอืว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันกอ่นวันเริม่ด ำเนนิกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลง 

โดยจะตดิประกำศไว ้ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้

คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี โดยกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับเรื่อง

ดังกล่ำวมวัีตถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลำ ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำสง่ และ/หรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ใดในลักษณะท ำนองเดยีวกันนี้ ซึง่

บรษัิทจัดกำรไดค้ ำนงึถงึประโยชนข์องกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส ำคัญ ทัง้นี้ ในกำรน ำสง่จดหมำย/หนังสอื

ถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน อำท ิกรณีกำรแกไ้ขโครงกำร กำรขอมต ิกำรเลกิโครงกำรกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรโดย

เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด และ/หรอืประกำศทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต 

20.2 กำรถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสำม  

หำกผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ำหนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 

บรษัิทจัดกำรจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิดังกล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย

ลงทนุชนดิดังกลำ่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรำยเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนทีถ่ือ

อยู ่

20.3 กำรรับผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจำกกำรทีก่องทนุใชบ้รกิำรบคุคลอืน่ (soft commission) 

20.3.1 บรษัิทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจำกบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำร อันเนื่องมำจำกกำรใชบ้รกิำร

ของบคุคลดังกลำ่วในกำรจัดกำรกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่มีมูลค่ำในทำงเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับบทบำท

โดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบรษัิทจัดกำรใชบ้รกิำรของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิควำมจ ำเป็นเพื่อให ้

กองทนุไดร้ับประโยชนจ์ำกบคุคลดังกลำ่ว (Churning) 

ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทุนทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำร บรษัิทตอ้ง

กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่ำจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  

20.3.2 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตำมขอ้ 20.3.1 บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกับกำรรับผลประโยชน์ดังกล่ำวไวใ้นรำยงำนรอบปีบัญชแีละรำยงำนรอบระยะเวลำหกเดอืนดว้ย 
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20.4 กำรปฏบัิตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมำยตำ่ง ๆ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนำ้ทีใ่หค้วำมร่วมมอืกับบรษัิทจัดกำร และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำร ในกำรปฏบัิตติำม

หลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรรูจ้ักลูกคำ้ (Know Your Customer: KYC) และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคำ้ 

(Customer Due Diligence: CDD) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรใหข้อ้มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใด

ใหแ้ก่บรษัิทจัดกำร และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมำยตำ่ง ๆ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำร และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำร มสีทิธปิฏเิสธ และ/หรอื ระงับ และ/หรอื ยกเลกิกำรท ำ

ธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ำมที่เห็นสมควร โดยไม่จ ำตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีที่เกดิ

เหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่หรอืหลำยเหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรใหข้อ้มลู และ/หรอื จัดสง่เอกสำรหรอืหลักฐำนใดใหแ้กบ่รษัิทจัดกำร และ/

หรือ ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำร ตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด หรือใหข้อ้มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสำรหรือ

หลักฐำนใดใหแ้กบ่รษัิทจัดกำร และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำร ไมค่รบถว้นเพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิติ

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและ/หรอืกฎหมำยต่ำง ๆ ทัง้นี้ ตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นวำ่กำรท ำธรุกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทนุอำจมลีักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทำงในกำร

สนับสนุนทำงกำรเงนิแกก่ำรกอ่กำรรำ้ยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอือำจมลีักษณะ

เป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยตำ่งๆ 

(ค) บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำ กำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุรำยอืน่ หรอืควำมน่ำเชือ่ถอืหรอืภำพลักษณ์ของธรุกจิจัดกำรลงทนุ หรอืชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำร  

นอกจำกนี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดกำร และ/หรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรเปิดเผยขอ้มูล 

และ/หรอืจัดสง่เอกสำรหรือหลักฐำนใดของผูถ้ือหน่วยลงทุนใหแ้กห่น่วยงำนรำชกำร หรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจก ำกับดูแล

ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ  หรอืบุคคลอืน่ใด  เพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก

เงนิ และ/หรอืกฎหมำยตำ่ง ๆ 

ทัง้นี้ ค ำว่ำ “กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ” หรือ ค ำว่ำ “กฎหมำยต่ำง ๆ” นัน้ ใหม้ีควำมหมำย

รวมถงึกฎหมำยของประเทศตำ่ง ๆ ทีก่องทนุรวมไดม้กีำรลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย 

20.5 ขอ้ก ำหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ

เรยีกว่ำ FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวก ำหนดใหส้ถำบันกำรเงนิที่ไม่ใช่

สัญชำตอิเมรกัินนอกประเทศสหรัฐอเมรกิำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกับบัญชีของ

บุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภำษีใหกั้บประเทศสหรัฐอเมรกิำ (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดำ/นติบิุคคล สัญชำตอิเมรกัิน ผูซ้ ึง่มี

ถิน่ทีอ่ยูถ่ำวรในสหรัฐอเมรกิำ และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมรกิำ) ซึง่เปิดหรอืมไีวกั้บ FFI นัน้ นอกจำกนี้ยังปรำกฏ

ดว้ยว่ำในปัจจุบันมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลังด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่

คลำ้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมำยดังกลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผูกพันตนกับหน่วยงำน

สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมรกิำโดยมหีนำ้ทีต่อ้งรำยงำนขอ้มูลและธุรกรรมทำงกำรเงนิของบุคคลสัญชำตอิเมรกัินและ

บุคคลทีม่ลีักษณะตำมหลักเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด หนำ้ทีใ่นกำรตรวจสอบขอ้มูลลูกคำ้เพือ่หำควำมสัมพันธข์องลกูคำ้กับ

ประเทศสหรัฐอเมรกิำ และรวมถงึหนำ้ทีใ่นกำรก ำหนดใหลู้กคำ้บำงประเภทตอ้งจัดท ำเอกสำรยนืยันตนตำมหลักเกณฑข์อง 

FATCA เป็นตน้ 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เขำ้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มี

สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้ับผลกระทบทีส่ ำคัญใน

สองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรำ 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้ับจำกรำยได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจำกกำรขำยทรัพย์สนิ

ทำงกำรเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิำ (เงนิลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทุนทำงออ้มในทรัพยส์นิทำงกำรเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิำ (Pass-thru) ซึง่อำจรวมถงึเงนิฝำกและเงนิ

ลงทุนกับสถำบันกำรเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิำ ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
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ก ำหนดใหส้ถำบันกำรเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิำและ FFI ที่เขำ้ร่วมผูกพันตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึง่

รวมถงึธนำคำรและสถำบันกำรเงนิในประเทศไทย ผูร้ับฝำกทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มี

หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรหักเงนิ ณ ทีจ่่ำยดังกลำ่วกอ่นช ำระใหกั้บกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝำกทรัพย์สนิ และ

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขำ้ร่วมผูกพันตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏเิสธหรอืระงับกำร

ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิหรือยุตคิวำมสัมพันธท์ำงธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดกำร ซึง่อำจท ำใหก้องทุนรวมไม่

สำมำรถด ำเนนิกำรลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด ำเนนิกำรลงทุนไดอ้ย่ำงไม่มปีระสทิธภิำพ รวมถงึอำจท ำใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีต่อไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดกำรและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในกำรด ำเนนิงำนรวมทัง้เพือ่เป็นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดกำรและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดกำร) จงึเขำ้ผกูพันตนเพือ่ปฏบัิตติำมหลักเกณฑ์และขอ้ก ำหนด

ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษัิทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏบัิตติำมภำระผูกพันภำยใต ้

ขอ้ก ำหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับกำรปฏบัิตงิำนของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้ับฝำกทรัพย์สนิ และผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินกำรด ำเนนิกำรดังนี้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย

ตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) ใหค้ ำยนิยอมบรษัิทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรน ำสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ 

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีของสหรัฐอเมรกิำ จ ำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอื จ ำนวนเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน

หรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กับบรษัิทจัดกำร ใหกั้บหน่วยงำนของ

รัฐทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน ำส่งขอ้มูล เอกสำร และ/หรือค ำยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทรำบควำม

เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิำ เชน่ หนังสอืแสดงกำรเสยีสทิธใินสัญชำตอิเมรกัินหรือกำรใหข้อ้มูลตำมหัวขอ้ที่

ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมรกิำ หรอืกำรแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คย

ใหไ้วม้กีำรเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน ำสง่หลักฐำนเพื่อยนืยันกำรเขำ้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศที่

เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคำ้สถำบันกำรเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว 

(3) ด ำเนนิกำรอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือ

หน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้หำกมกีำรด ำเนนิกำรทีส่อดคลอ้งกับกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขำ้งตน้ ใน

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏเิสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด บรษัิท

จัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรด ำเนนิกำรอยำ่งใดอย่ำงหนึง่หรอืหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดย

ถอืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่ำวรับทรำบกำรด ำเนนิกำรตำมทีบ่รษัิทจัดกำรแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ ำเนนิกำรตำมขอ้ตกลงที่

ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบัญช ี  

(1) ไมร่ับค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่ำว 

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิำร และด ำเนนิกำรคนืเงนิลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่ำว 

(3) ด ำเนนิกำรหักเงนิ ณ ทีจ่่ำยจำกรำยไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนรำยนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัดกับ

กฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนนิกำรอืน่ใดอันเป็นกำรป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท ำใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับประโยชน์

เพิม่ขึน้ หำกมกีำรด ำเนนิกำรทีส่อดคลอ้งกับกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขำ้งตน้ 

กำรด ำเนนิกำรดังกล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ

หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดกำรและกองทุนมกีำรด ำเนนิกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่

เกีย่วขอ้งอันจะท ำใหก้องทุนอำจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบัญชธีนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึง่ในทำงปฏบัิติ

บรษัิทจัดกำรจะเลอืกด ำเนนิกำรเฉพำะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิำ (หรอืเป็นบุคคล

ตำมทีก่ฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) เทำ่นัน้ 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 
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ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บรษัิทจัดกำรไดส้งวนสทิธไิว ้

ขำ้งตน้ บรษัิทจัดกำร (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด ำเนนิกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ขอ้มูล

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงำน หรอืด ำเนนิกำรอืน่ใดทีร่ำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

20.6 ควำมเสีย่งในกำรลงทนุของกองทนุรวมและกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

(1) ควำมเสี่ยงตลำด (Market Risk) : ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ อันเป็นผลมำจำกกำร

เปลีย่นแปลงภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรคำดกำรณ์ของนักลงทนุ ฯลฯ 

• กองทุนจะท ำกำรวเิครำะหปั์จจัยต่ำง ๆ เชน่ ตัวเลขเศรษฐกจิมหภำค อัตรำแลกเปลีย่น อัตรำดอกเบีย้ และปัจจัย

อื่น ๆ จะส่งผลต่อรำคำหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่ำงสม ่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนใน

หลักทรัพยใ์หเ้หมำะสมกับสภำวะตลำดในขณะนัน้ 

(2) ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ควำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของรำคำตรำ

สำรหนี้ อันเนื่องมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ตลำดซึง่ใชอ้ำ้งองิในกำรตมีูลค่ำของตรำสำรหนี้ สง่ผลให ้

มูลค่ำตรำสำรหนี้ทีก่องทุนถอือยู่เปลีย่นแปลงไปในทศิทำงตรงขำ้ม เชน่ เมือ่อัตรำดอกเบีย้ตลำดเพิม่สงูขึน้ จะท ำให ้

รำคำตรำสำรหนี้ลดลงและท ำใหก้องทนุขำดทนุได ้เป็นตน้ 

• ในสถำนกำรณ์ทีต่ลำดมีแนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขำขึน้ กองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสัน้ซึง่รำคำมี

ควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำดอกเบีย้ตลำดอยู่ในระดับต ่ำ และในทำงกลับกันในสถำนกำรณ์ที่

ตลำดมแีนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขำลง กองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะยำวเพื่อโอกำสแสวงผลก ำไร

จำกรำคำตรำสำรหนี้ทีจ่ะเพิม่ขึน้ หรอืกองทนุอำจพจิำรณำลงทนุในตรำสำรหนี้ทีใ่หอั้ตรำดอกเบีย้ลอยตัวซึง่รำคำ

ไมอ่อ่นไหวตอ่กำรเปลีย่นแปลงของดอกเบีย้ 

(3) ควำมเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของผูอ้อกตรำสำร

โดยเฉพำะ เชน่ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน ควำมสำมำรถของคณะผูบ้รหิำร เป็นตน้ 

• กองทุนจะพจิำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อรำคำ และคัดเลอืกตรำสำรที่มีคุณภำพ และมีกำรตดิตำม

และวเิครำะหข์อ้มลูกำรเปลีย่นแปลงของบรษัิทอยำ่งสม ่ำเสมอ เชน่ เมือ่มกีำรประกำศงบกำรเงนิ เป็นตน้ 

(4) ควำมเสีย่งจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk) : ควำมเสีย่งกองทุนไม่สำมำรถซือ้หรือขำยหลักทรัพยไ์ดใ้นระยะเวลำ 

หรอืรำคำทีต่อ้งกำร เนื่องจำกหลักทรัพยข์ำดสภำพคลอ่ง 

• ในสว่นของตรำสำรทนุ และตรำสำรอืน่ ๆ กองทนุจะพจิำรณำสภำพคล่องของหลักทรัพยก์อ่นตัดสนิใจลงทนุ และ

มกีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสภำพคลอ่งหลังจำกกำรลงทนุแลว้โดยสม ่ำเสมอ 

• ในสว่นของตรำสำรหนี้กองทนุมนีโยบำยก ำหนดสดัสว่นขัน้ต ่ำของกำรคงทรัพยส์นิทีม่สีภำพคลอ่งสงูมำก 

(5) ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรผดินัดช ำระหนี้เงนิตน้ และดอกเบีย้ของผูอ้อกตรำสำร (Default Risk หรอื Credit Risk) หรอื

คู่สัญญำในกำรท ำธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมำจำกผูอ้อกตรำสำร ผูค้ ้ำประกัน หรอืคู่สัญญำ ประสบ

ภำวะขำดทนุ หรอืไมม่สีภำพคลอ่งเพยีงพอทีจ่ะช ำระคนื หรอืช ำระคนืบำงสว่น 

• กองทุนจะพจิำรณำฐำนะทำงกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำร ผูค้ ้ำประกัน หรอืคู่สัญญำ และคัดเลอืกตรำสำรทีผู่อ้อกมี

คุณภำพ และมกีำรตดิตำมและวเิครำะหข์อ้มูลกำรเปลีย่นแปลงของบรษัิทอย่ำงสม ่ำเสมอ เชน่ เมือ่มกีำรประกำศ

งบกำรเงนิ เป็นตน้ 

(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ (Derivative Risk) : กองทุนอำจมีกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อขำย

ล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกองทุน (Efficient Portfolio 

Management) 

• เมื่อมีกำรท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสีย่ง กองทุนจะมีควำมเสีย่งจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏบัิติ

ตำมสัญญำที่ท ำเอำไว ้เพื่อลดควำมเสีย่งของคู่สัญญำ กองทุนจะพจิำรณำฐำนะทำงกำรเงนิของคู่สัญญำ และ

คัดเลอืกคูส่ญัญำทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) 

• เมือ่มกีำรท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกองทุน ในชว่งทีร่ำคำของหลักทรัพยอ์ำ้งองิ

ของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้มีควำมผันผวนสูง อำจท ำใหร้ำคำของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้มีควำมผันผวนสงูมำก

ไปดว้ย ท ำใหก้องทุนมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกเรียกใหว้ำงหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ซึง่ส ำหรับกรณีนี้ 

กองทุนจะเขำ้ท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทีอ่ำ้งองิกับตรำสำรทุนตำมหลักเกณฑข์อง ก.ล.ต. เท่ำนัน้ และกองทุน

จะคงเงนิสดไวใ้นระดับที่สูงกว่ำระดับหลักประกันรักษำสภำพ (Maintenance Margin) ตลอดเวลำ นอกจำกนี้
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กองทุนจะตดิตำมสถำนกำรณ์รำคำอย่ำงใกลช้ดิ เพือ่จัดเตรยีมสภำพคล่องใหเ้พยีงพอในกรณีที่อำจจะตอ้งวำง

หลักประกันเพิม่ 

(7) ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) : กองทุนอำจ

ลงทุนในตรำสำรทีม่ลัีกษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง ทัง้นี้จะตอ้งเป็นไปตำมเกณฑ ์หรอืไดร้ับควำมเห็นชอบ

จำก ก.ล.ต. 

• ตรำสำรประเภทนี้ย่อมมคีวำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของรำคำตัวแปรอำ้งองิซึง่ถอืเป็นควำมเสีย่งตลำด และควำม

เสี่ยงจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ของคู่สัญญำ กองทุนจะควบคุมสัดส่วนกำรลงทุนใหอ้ยู่ในระดับที่เหมำะสม และ

ตดิตำมสภำวะตลำดทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อตัวแปรอำ้งองิอย่ำงใกลช้ดิ และพจิำรณำฐำนะทำงกำรเงนิและคัดเลอืก

คู่สัญญำที่มีอันดับควำมน่ำเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) นอกจำกนี้ ในกรณีตรำ

สำรทีม่เีงือ่นไขใหส้ทิธิกั์บผูอ้อกตรำสำรในกำรช ำระคนืเงนิตน้กอ่นก ำหนดได ้ซึง่กองทุนอำจถูกบังคับใหไ้ถ่ถอน

และเสยีโอกำสในกำรไดร้ับผลตอบแทนระดับเดมิ ในกรณีนี้ กองทนุจะพจิำรณำลงทุนในตรำสำรทีม่คีุณภำพ และ

ไดร้ับผลตอบแทนเหมำะสมกับเงือ่นไขในลักษณะนี้เพือ่ชดเชยควำมเสีย่งดังกล่ำว 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด:  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรตำมกรณีต่ำง ๆ ดังนี้ 

(1.1) กรณีไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทุนเพื่อรองรับควำมรับผดิจำกกำรปฏบัิตงิำนได ้หำ้มลงทุนเพื่อเป็นทรัพยส์นิของผูป้ระกอบ

ธรุกจิเพิม่เตมิ เวน้แตเ่ป็นกำรลงทนุในทรัพยส์นิ ดังนี้ 

1. ไมใ่หบ้รกิำรแกล่กูคำ้รำยใหม่ 

2. ไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีย่ังมไิดม้กีำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(1.2) กรณีไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทุนเพื่อรองรับควำมต่อเนื่องของธุรกจิหรือเงนิกองทุนขัน้ตน้ หรือไม่สำมำรถกลับมำด ำรง

เงนิกองทุนส่วนเพิม่เพื่อรองรับควำมรับผดิจำกกำรปฏบัิตงิำนงำนไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผนหรือแนวทำง หรือ

ระยะเวลำทีไ่ดร้ับกำรผอ่นผัน 

1. ระงับกำรประกอบธุรกจิจนกว่ำจะจะกลับมำด ำรงเงนิกองทุนไดแ้ละไดร้ับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.ใหส้ำมำรถ

กลับมำประกอบธรุกจิไดต้ำมปกต ิทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุไดต้ำมปกต ิ

2. ไมใ่หบ้รกิำรแกล่กูคำ้รำยใหม ่รวมทัง้ไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุเพิม่เตมิผำ่นทุกชอ่งทำงกำรซือ้ขำย 

3. เปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดกำรรำยอื่นเขำ้จัดกำรกองทุนรวมแทนภำยใน 30 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรง

เงนิกองทนุได ้โดยแจง้กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วเป็นหนังสอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัชำ้  ทัง้นี้ หำกมเีหตจุ ำเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดกำรอำจขอใหส้ ำนักงำนพจิำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคัดเลอืกบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม

รำยใหม่จะค ำนงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญและตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมกอ่น และในกรณีทีม่คี่ำใชจ่้ำยเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นบรษัิทจัดกำร บรษัิทจัดกำรรำยเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบ

ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรรำยเดมิจะท ำหนำ้ทีบ่รหิำรจัดกำรกองทุนรวม ต่อไปเพือ่รักษำสทิธแิละประโยชน์

เพื่อไม่ใหก้องทุนเสยีหำย ทัง้นี้ ในช่วงที่มีกำรด ำเนนกำรเพื่อเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดกำรรำยใหม่เขำ้บรหิำรแทน บรษัิท

จัดกำรรำยเดมิอำจจะไมข่ำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดส้งูสดุไมเ่กนิ 3 วันท ำกำร 

อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวันทีบ่รษัิทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน่เขำ้บรหิำรจัดกำรกองทนุ

รวมสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่เสยีค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมรำยอืน่เขำ้บรหิำรจัดกำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกองทุนรวมทีม่กี ำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ (interval fund) ซึง่มไิดม้ชีว่งเวลำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลำ 30 วันดังกลำ่ว ใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวม

รำยอืน่นัน้รับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุในครัง้ถัดไป ทัง้นี้ เฉพำะกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเทำ่นัน้ 

ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทุนไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัท

จัดกำรรำยอืน่เขำ้จัดกำรกองทุนรวมแทนดว้ยวธิีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ดังกล่ำวขำ้งตน้ หรอื ขอมติ

โดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วันนับแตวั่นทีรู่ห้รอืควรรูว้ำ่ไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หำกมเีหตุ

จ ำเป็นและสมควร บรษัิทจัดกำรอำจขอใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. พจิำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคัดเลอืกบรษัิท

จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะค ำนึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใชจ่้ำยเกดิขึน้จำกกำร
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เปลีย่นบรษัิทจัดกำร บรษัิทจัดกำรรำยเดมิจะเป็นผูร้ับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว หำกบรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนนิกำรได ้

ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม:  

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมมหีนำ้ทีป่ฏบัิตติำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทุน

รวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำย
ดังกล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดังกล่ำว หำกบรษัิท

จัดกำรกองทุนรวมไดด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งนัน้ ใหถ้อืว่ำบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมไดป้ฏบัิตใิห ้
เป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำมในขอ้ผูกพันของ
ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพันผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมนี้ 

ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลำ่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและขอ้ผูกพัน

ระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TALIS FLEXIBLE FUND 

(TLFLEX) 
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการ:  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทาลสิ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์

เลขที ่89 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223 

 

ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ) : AIA Capital Center 89 10th Fl., Room 1001-1002 

Ratchadapisek Road, Dindaeng Bangkok 10400 Thailand 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

(1) การบรหิารกองทนุรวม 

(ก) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด 

(ค) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิต่าง ๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สั่งโอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไวต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของ
โครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

(ง) เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทุนรวมถือหุน้อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ 

(จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุ ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืในวันท าการถัดจากวันที่
ซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวม ภายใตห้ัวขอ้ 19 ของ

โครงการจัดการกองทนุรวม 

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชน์ตา่ง ๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่ี

บคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

(ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

(ฎ) ปฏบัิตกิารอืน่เพื่อใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้
ขอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อกฎ ระเบยีบ ของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(ฏ) ปฏิบัติหนา้ที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีจ่ะมแีกไ้ข
เพิม่เตมิตอ่ไปก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
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(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม 

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บ
จากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ข) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง "คณุสมบัติ

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ในสว่นขอ้ผกูพันนี้ 

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ วธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(ค) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทุนรวมที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ 

(ง) จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทุนรวมเมื่อยุตหิรือเลกิกองทุนรวม ทัง้นี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นที่ปรกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ทีป่รกึษากฎหมาย 

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

(ช) แต่งตัง้ทนายความ เพื่อตดิตาม ทวงถาม และด าเนินคด ีรวมทัง้ด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้ หรือเพื่อปกป้อง
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม 

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ 

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวกั้บผูด้แูลผลประโยชน ์

(ข) จัดใหม้ีการเก็บรักษาไวซ้ึง่ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้ 

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทุกสิน้วันท าการนัน้ 

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุน หรอื
ไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิน้ปี
บัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มลูอย่างนอ้ยตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่ผ่านระบบรับ

และเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 

เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 ของขอ้ผูกพันนี้ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงาน
ดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ซ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน

รวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญช ี

(ซ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุรวมของรอบระยะเวลา 
6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงขอ้มูล
อย่างนอ้ยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการ

รายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ้ 

22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่ง
ตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมจั่ดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้  
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(ฌ) จัดใหม้ีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามขอ้ (ช) และ (ซ) ไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม ณ 

วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ 

(ฎ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วันท าการสดุทา้ยของ
เดอืน ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวันท าการที ่20 ของเดอืนถัดไป 

(ฏ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้กรณีอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ (ฎ) ให ้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

(ฐ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ฑ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 22 ของขอ้ผกูพันนี้ 

(ฒ) จัดสง่และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุน
ควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทุนรวมไว ้ณ ทีท่ า

การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ณ) จัดท าและส่งขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ด) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะ

ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ต) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3) 

(ถ) ด าเนินการตดิตามทวงถาม ด าเนินคดหีรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้หรือปกป้องสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ ของ

กองทนุรวม 

(ท) ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้

ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการ

จัดการกองทุนรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนนิการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ

จัดการกองทนุรวมแลว้  

 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ : 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

เขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดร้ับค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 

ไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏิบัตหินา้ที่และความรับผิดชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและที่จะมีแกไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต 

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวม โดยแยกไวต้า่งหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน ์และทรัพยส์นิของลูกคา้รายอืน่

ของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุน
และขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นว่าการนัน้
ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายแกก่องทุนรวม หรอืไม่ไดป้ฏบัิตติามหนา้ที่ของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว 

(5) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทุน

รวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวม ทีฝ่ากไว ้

(6) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักการที่ก าหนดภายใตห้ัวขอ้ 16 “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการ

ค านวณ และการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(7) พจิารณาเกีย่วกับการที่จะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการของบรษัิทจัดการตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยก์ าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่ 

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ี

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่

ไดร้ับไวแ้ลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจ าเป็น ท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่าง

เป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทนุรวมไม่สามารถช าระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตกลงทีจ่ะรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

เป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด 

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ที่มใิชห่ลักประกันแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตาม
ตราสารแหง่หนี้ 

การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งด าเนนิการจัดท าการใหค้วาม เห็นชอบเป็นหนังสอื 

และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการเพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันท ีและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันททีุกครัง้ที่

เกดิกรณี โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ รับผดิชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึ

ประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกล่าว 
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(10) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก

บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้ับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส าหรับคา่ใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นค่าใชจ่้ายของกองทนุรวม 

(11) ดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

ฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ถา้มี) ในกรณีที่ผูช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมจะ

รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(12) จ่ายเงนิเฉลีย่คนืคา่หน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูช้ าระบัญชตีามมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยู่หลังจาก
ทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการกองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทนุรวมไดม้าหรือ

จ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ที่ดูแลการเบกิจ่ายหรือไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งการจัดการ

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

หากมเีหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่าง ๆ ดังกล่าวใน

วรรคหนึง่ ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ที่

ด าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี

(14) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใชป้ระกอบการจัดท ารายงาน
กองทนุรวมทกุรอบปีบัญช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้

รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(15) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ที่
ต่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ให ้

การด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้สมบูรณ์ และ 
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการต่อไดทั้นท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชนยั์งคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรอืมีไวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งจัด
ใหม้ีสถานที่เก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรือพจิารณา

ด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายแก่
กองทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผดิของผูดู้แล 

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะเป็นการเปิดเผยโดย

อ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืการไม่

กระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอัุนสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้ก่

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมีหนา้ที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให ้
ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชือ่ในหนังสือเพื่อ

รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้

จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อน

อยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 
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ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์: 

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอย่างอืน่ 

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบัิตติามหนา้ที่ และความรับผดิชอบที่ไดต้กลงไว ้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิ

สญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกว่า 30 วัน 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่ม
ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน์และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีดั่งกล่าว ผูด้แูลผลประโยชนม์สีทิธบิอก

เลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยเรื่อง
คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชนจ์ัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับ

แต่วันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฎจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มิไดม้ีการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วันนับแตวั่นทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้ับอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนโดย

พลัน 

(5) ในกรณีที่มีมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย

ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสัญญา
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม : 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

และ/หรือ บรษัิท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืศูนยร์ับฝากต่างประเทศ หรอืผูร้ับฝากทรัพยส์นิทีดู่แลผลประโยชน์แต่งตัง้เพือ่เก็บรักษา

ทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

3. ผูส้อบบญัช:ี  

ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2645-0080 
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ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2645-0080  

ชือ่ : นางสาว ชมภนูุช แซแ่ต ้ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2645-0080 

ชือ่ : นาย อดุม ธนูรัตนพ์งศ ์ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2645-0080  

ชือ่ : นางสาว ชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2645-0080 

ชือ่ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกลุ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2645-0080 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หรือบุคคลอืน่ที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์0-2296-2000 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย:  

ไมม่ ี

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยท์รนีีตี ้จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์: 0-2343-9500  
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ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11 หอ้ง 1102, ชัน้ 14 หอ้ง 1404 และชัน้ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2635-1700  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยโ์นมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ที ่15-17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์: 0-2638-5000  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยฟิ์นันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 15 อาคารอัลมา่ลงิค ์เลขที ่25 ซอยชดิลม ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท ์: 0-2305-9000  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่383 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  

โทรศัพท ์: 0-2861-4820  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยบั์วหลวง จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ที ่10,12,19,23,29-32 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2618-1000  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยก์รุงศร ีจ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2659-7777  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยเ์คทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ ีทาวเว่อร ์ชัน้ที ่18, 39 ออลซซีั่น เพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330  

โทรศัพท ์: 0-2648-1111  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุเมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่942/170-171 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2660-6677 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยอ์ารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 8, 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

โทรศัพท ์: 0-2088-9999 
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ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 400/22 ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสกิรไทย ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศัพท ์: 0-2696-0000 

 

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: (สายงานธรุกจิบรกิาร ไพรเวท แบงค)์ เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศัพท ์: 0-2273-3749 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยด์บีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: 989 อาคารสยามพวิรรธน ์ทาวเวอร ์ชัน้ที ่9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์: 0-2857-7000 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยเ์กยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 6, 8-11 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 เลขที ่252/6 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท ์: 0-2305-9442 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุฟินโนมนีา จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2026-5100  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: 1-7 อาคารซลิลคิเฮา้ส ์Unit 1A ชัน้ 6 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2026-6222  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยไ์ทยพาณชิย ์จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่19 อาคาร 3 ชัน้ 2,20-21 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซา่ ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900  

โทรศัพท ์: 0-2949-1999  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยคั์นทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18, 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2205-7000 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากัด 

ทีอ่ยู ่: 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์ชัน้ 18-19 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์: 1240 กด 8 
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนในภายหลังโดยขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนของกองทนุ โดยผูส้นับสนุนทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบัิตงิานไดภ้ายใต ้

ระบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนุนทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้ 

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

ไมม่ ี

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง): 

ไมม่ ี 

9. ทีป่รกึษา:  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั):  

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource):  

ไมม่ ี

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund):  

ไมม่ ี

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกับบรษัิทจัดการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่

บรษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" ทัง้นี้ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วย

ลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการ

โอนหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 “เงือ่นไข

และขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ข วธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19 "การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวธิีการ

แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะ

ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีุถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง

รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีสทิธทิี่จะไดร้ับเงนิคนืเมื่อบรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 22 ของขอ้ผูกพันนี้ โดย

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : 

ไมม่ ี

13.8. อืน่ ๆ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อื

ว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดร้ับการ

แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกว่าสว่นของ

ทนุของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื

เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ:  

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ:  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ : 

กองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เวน้แต่

ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ/หรือ บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้ีการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบอื่น

เพิม่เตมิได ้

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

(1) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึชือ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชี ือ่แรก

ในใบค าสั่งขอเปิดบัญชเีป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูร้ับเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมกีารท ารายการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (ขอ้ผกูพนั) --- TALIS FLEXIBLE FUND   70 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุนในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก 

และ/หรอื ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 

(4) บรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและในหนังสือ

รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่ใดใหกั้บผู ้

สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึบรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ

ระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถอืว่าเป็นการด าเนนิการที่

ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

ไมม่ ี

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระ

หนี้ได ้บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ

เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดังนี้ 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได ้

สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามขอ้ 16.3 กอ่นแลว้ 

16.1.2 เมือ่ไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไม่น าทรัพยส์นิดังกล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิที่

ไดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้แต่กรณีที่

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสทิธใินเงนิไดสุ้ทธิจากทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิ

ดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิ

ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิได ้

สุทธจิากทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้คืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสทิธใินเงนิไดสุ้ทธนัิ้นภายใน 45 วัน

นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ และจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการ

เฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการได ้

เฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่ 
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16.1.4 เมื่อมีการบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้ับช าระหนี้

ตามตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์

16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุตามมตพิเิศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพย์สนิที่

กองทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ่้าย พรอ้มเหตผุล และความจ าเป็นใน

การรับช าระหนี ้

16.2.2 เมือ่ไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิีการที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกล่าวดังนี้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิ

ดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิ

ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และใน

ระหว่างที่บรษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยส์นิดังกลา่ว 

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้ หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ไดบ้รษัิทจัดการกองทุน

รวมจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้

หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ก็

ได ้

ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกล่าว บรษัิทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับ

ช าระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดัิงกล่าวไปรวมจ่ายใน

โอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ่้ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้และปรากฎว่าเงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ

ดังกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้

การช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธใิด ๆ 

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมาย

แลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน้

แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย

ลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน

รวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวม

หุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี:  

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิท

จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให ้

ด าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้

มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้ง

ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ

มาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั:  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่

ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ัญญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
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(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้ับ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้ับมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ 

ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ:  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวม และการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความ

เสยีหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวม

ยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการได ้

22. การเลกิกองทนุรวม:  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ : 

22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมมีลูค่าหน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 

50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(3) เมื่อมีการขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด หรอื มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาหา้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกัน

คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดแต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการ

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดัชนี 

กองทนุรวมอทีเีอฟ และกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การ

เลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ

คงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคล่องอย่างพอเพยีง และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้ับผลกระทบจาก

การขายคนืนัน้ 

(4) เมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการกองทุนพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมีการ

ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ (3) และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

22.1.2 เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการ หรอืงดเวน้

กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน  

22.1.3 เมื่อไดร้ับความเห็นชอบตามมตเิสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 
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22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืด าเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย

ไดค้รัง้แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบรหิารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ เพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป หาก

ปรากฎวา่ 

(1) มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการทีข่ัด

หรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัย

อ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

เกีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

22.1.6 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่เีหตุอันควรสงสัย

ว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง 

แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ได ้

ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถ

ด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็น

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

22.1.7 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งเลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านักงานมีค าสั่งเพกิถอนการ

อนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้

และจัดการกองทนุ 

22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สุดลงของการอนุมัตใิห ้

จัดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการตามขอ้ 5.5 “การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทุน

รวมได ้

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม : 

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลกิดว้ยเหตตุามขอ้ 22.1.1 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการ ทีป่รากฎเหตตุามขอ้ 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น

หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดว้ย ทัง้นี้ภายใน 3 วันท าการนับแต่วัน

ท าการทีป่รากฎเหตตุามขอ้ 22.1.1 หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

(3) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการที่

ปรากฎเหตุตามขอ้ 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.1.(3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 

10 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฎเหตุตามขอ้ 22.1.1 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

แลว้ จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

เมือ่บรษัิทจัดการด าเนนิการตามขอ้ 22.2.1 (1) ถงึขอ้ 22.2.1 (4) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการ

ด าเนนิการตามขอ้ 22.2.1 (3) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ดว้ย หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ

วธิกีารช าระบัญชขีองกองทนุรวม 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ที่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ หรอืเพราะเหตุครบ

ก าหนดอายโุครงการ 



 กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 
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บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพย์

ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ ก่อนวันเลกิ

กองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 วันท าการ 

(2) ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใดๆเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรือ่งดังกล่าวกอ่นวันเลกิกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งทอ้งถิ่น แจง้เป็นหนังสือทาง

ไปรษณีย ์หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และ 

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวม เพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออม

ทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ:  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชโีดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ เพือ่ท าหนา้ที่

รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิที่คงเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวม แลว้ใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่

ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส าหรับคา่ใชจ่้าย และเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทนุรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิเท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยถอือยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบยีนผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทย และไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะอา้งองิทีอ่ยู่ของ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม เป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 

เมื่อไดช้ าระบัญชเีสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฎว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกล่าวให ้

ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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