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สำหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีที ่6 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

▪ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน 

▪ กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซื่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
ของผู้ออกตราสาร หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที ่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 2 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

  TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 

  (TLMSEQ) 

อายุโครงการ   : ไม่กำหนดอายุโครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม : วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม : วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทนุ 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net 
exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก 
หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรพัย์ 
หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้
ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ดี หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทดังกล่าวเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วน
หนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ อันเนื่องมาจากการเกิด
สภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัย
ธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน อันเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร
แห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของ
โครงการ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมกีารกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มจีำนวนเงินทนุโครงการเท่าใด 
A: จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 2,000 ล้านบาท 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับนักลงทุนท่ัวไปที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาด

เล็ก ซึ่งบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขาย
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน และผู้ลงทุนควรตั้งเป้าหมายลงทุนในกองทุนรวมนี้ในระยะปาน
กลางถึงระยะยาว 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A: ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมผู้ีประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วันสิ้นรอบระยะเวลาบญัชีกองทุนคือวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 ในครั้งแรกผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ 

โดยนำจำนวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้ง
แรก เท่ากับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.10 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้
ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเทา่กับ 
99.0099 หน่วย (1,000/10.10) 

 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี้ 
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO):  
▪ บลจ. ทาลิส จำกัด โทร 02-015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. หรืออาจ

พิจารณารับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th  
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทำการ*” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ จะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 15 วันนับแต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยผู้ลงทุนสั่งซื้อครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และครั้ง
ต่อไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่  
▪ บลจ. ทาลิส จำกัด โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
▪ อินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชัน Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  
(ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตามที่
บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co.th/
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 ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
  กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
       นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร เลขที่บัญช ี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 029-3-07015-7 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 014-8-70556-9 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 468-0-57559-2 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 100-1-07483-8 
      บริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 
   กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
        นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร เลขที่บัญช ี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 029-3-07015-7 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 014-8-70556-9 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 468-0-57559-2 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 100-1-07483-8 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกดั (มหาชน) 100-0-03097-0 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 889-1-02148-6 

   บริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ www.talisam.co.th ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
   แอปพลิเคชัน Streaming for fund 

*ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก* 

 วิธีการรับซ้ือคืน 
 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการ) นับแต่วันคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือวิธี
อื่นใดท่ีบลจ.กำหนด 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ* ได้ที่  : 
▪ บลจ. ทาลิส จำกัด โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
▪ อินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้www.talisam.co.th 

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co/
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▪  แอปพลิเคชั่น Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  
(ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตามที่
บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำ

ธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม

แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนราย
อื่น หรือความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มขี้อกำหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรือ  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นตา่ง
จากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

ทั้งนี ้ การเลื ่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและ
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง 

• การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

• การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที ่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล 
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื ่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทน.11/2564 เรื ่อง 
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หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือ
เป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการทางอินเตอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ 
www.talisam.co.th หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำ
รายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดย
ถือว่าได้ร ับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้วตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คน

ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็น
อย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน
และยื่นต่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว 



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 9 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (“กองทุน”) การรับลงทะเบยีน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/
ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู ้ที ่มีถิ ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่ง
จัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน 
Website ของบริษัทจัดการ: www.talisam.co.th ทุกวันทำการ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ
ดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
สำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไข 
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ: 
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถือ
อยู ่

  

http://www.talisam.co.th/
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Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออก
เสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้มชี่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทาลิส จำกดั โทร.0-2015-0222 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2033-9999 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2626-4531 
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืน
หรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการกองทุนจากกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายน 2558 และ
ได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และได้รับการอนุญาตให้เริ่ม
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยที่
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินใด ๆ เลย 

ปัจจุบันบริษัทจัดการมีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ 14 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 
2,022,881,902.37 บาท (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นางโชติกา สวนานนท์  ประธานกรรมการ 

2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม  รองประธานกรรมการ 

3. นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ กรรมการ 

4. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการ 

5. นายกฤษณ์ จันทโนทก  กรรมการ 

6. นางณฤดี จันทร์แจ่มจรัส  กรรมการและเลขาท่ีประชุม 
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รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท 

1. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน 

3. นางณฤดี จันทร์แจ่มจรัส  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

A: 1. นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ 

 2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 

 3. นายวีระพล สิมะโรจน์ 

 4. นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ 

 5. นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์ 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A: รายชื่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับผูจ้ัดการกองทุน แสดงได้ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์ ผู้จัดการกองทุน
ตราสารทุน 

- BA (จิตวิทยา) (เกียรตินยิม
อันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- MBA Indiana University 
at South Bend 

- CISA, CFA Level II 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant 
Manager) บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 

- ผู้จัดการ (Manager) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี 
เอฟ จำกัด (มหาชน) 

-  ผู้จัดการ (Research Manager)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จำกัด   

-  หัวหน้ากลุ่มกองทุนกลุ่มตราสาร
ทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จำกัด 

2 นางสาวปวเรศร์ ต้ังอภิชาติเจริญ ผู้จัดการกองทุน
ตราสารหนี ้

- BA (การเงิน) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- MBA Finance  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- CISA Level I 

- Assistant Vice President 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 
- Vice President 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
ทหารไทย จำกดั 

- ผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

3 นายบุญประสิทธิ ์โรจนพฤกษ ์
 

ผู้จัดการกองทุน
ตราสารทุน 

- BA (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- CISA Level II 
 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด 
(มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย ์ 
ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 
1 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตีี้ จำกัด 0-2343-9500 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5000 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 

5 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-4820 
6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1000 
7 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกดั (มหาชน) 0-2696-0000 

8 ธนาคาร กสิกรไทย จำกดั (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์) 0-2273-3749 
9 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนเมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 0-2660-6677 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 
11 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7777 

12 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกดั (มหาชน)  0-2648-1111 
13 บริษัทหลักทรัพย์ เกยีรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  0-2305-9000 

14 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 
15 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกดั 0-2026-6222 
16 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  0-2949-1999 
17 บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 
18 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกดั 1240 กด 8 
19 บริษัทหลักทรัพย์ อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0-2088-9999 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกดั (มหาชน)  0-2779-9000 

21 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0-2009-8888 
22 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอรสิต์ จำกัด 0-2061-9621 

23 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกดั 0-2430-6543 
24 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด 0-2114-6612 

25 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 1327 

https://www.siamwealth.co.th/
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

26 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกดั 0-2841-9000 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนนุเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนดังกลา่วอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนท่ีปฏิบัตหิน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2296-2000 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 0-2626-4531 

นอกจากหน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วย 

ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม 
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

นาย เทอดทอง เทพมังกร 
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ ์
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมได้จาก 

• บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทาลิส จำกดั 
ที่อยู่: เลขท่ี 89 ช้ัน 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2015-0222 
Website: www.talisam.co.th 
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• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

(1) ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ 

• กองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยอื่น ๆ 
จะส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ให้
เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น 

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตรา
สารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี้ ส่งผลให้
มูลค่าตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดเพ่ิมสูงขึ้น จะทำให้ราคา
ตราสารหนี้ลดลงและทำให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น 

• ในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งราคามีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดอยู่ในระดับต่ำ และในทางกลับกันในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้ม
ดอกเบี้ยเป็นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลกำไรจากราคาตราสารหนี้ที่จะ
เพิ่มขึ้น หรือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดอกเบี้ย 

(3) ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ 
เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น 

• กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ และมีการติดตามและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น 

(4) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือ
ราคาท่ีต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง 

• ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหลังจากการลงทุนแล้วโดยสม่ำเสมอ 

• ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนมีนโยบายกำหนดสัดส่วนข้ันต่ำของการคงทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสูงมาก 

(5) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือ
คู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ประสบ
ภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางส่วน 

• กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา และคัดเลือกตราสารที่ผู้ออกมีคุณภาพ 
และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ 

• บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบ
รับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา 
ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอ
มติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
และ/หรือประกาศท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

• การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

• การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ

ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วย
ความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 

• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการรู ้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้า 
(Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้ แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการท ำ
ธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่น หรือความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ 

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย
ต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ 
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึง
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย 

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกวา่ 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้อง
เสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมรกิันและบุคคลที่มีลกัษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงิน
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ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าว
ก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผกูพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็น
ต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอืน่ใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
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การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคลอ้งข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
อันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุปตามอัตราส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 

2 อันดับแรก 

 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล

เป็นประกัน 

ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  397 วัน 
นับแต่วันที ่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี ้

 
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้ ำ ห น ั ก ข อ ง ต ร า ส า ร ท ี ่ ล ง ท ุ น ใ น

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์ บร ิษ ัทเง ินทุน หร ือบร ิษัท
เครดิตฟองซิเอร ์ ตามกฎหมายว่าด้วยธ ุรกิจ
สถาบันการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้   397 วัน นับแต่
วันที ่ลงทุน ต้องขึ ้นทะเบียนหรืออยู ่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 

6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู ้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

  
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน  

benchmark+ 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

6.4.3.1 ผู ้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   

ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย

เป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเง ินต ่างประเทศที ่ม ีล ักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้  397 วันนับ
แต่ว ันที ่ลงทุน ต้องขึ ้นทะเบียนหรืออยู ่ในระบบของ 
regulated market 

6.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
6.5.1 reverse repo 
6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื ่อการจด

ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที ่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธกิาร
เช ่า แล ้วแต ่กรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ
มีลักษณะตาม 6.6.1 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว   

ไม ่ เก ินอ ัตราใดอ ัตราหน ึ ่ งด ังน ี ้  แล ้วแต่  
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น ้ ำหน ั ก ขอ งทร ั พย ์ ส ิ นท ี ่ ล งท ุ น ใน 

benchmark + 10%  
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้
เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี   

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน

ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1 ของส่วนที่ 1: 
อัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามผู ้ออกทรัพย์สินหรือคู ่ส ัญญา 
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุ
กูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1 ของส่วน

ที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ
คู่สัญญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อการลดความ
เสี่ยง (hedging limit) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน  ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้อง

มีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ส ินทางการเงิน (financial 
liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ.อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี ้ส ินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที ่ม ีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที ่ผู ้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออก
รายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ  filing ในล ั กษณะ เป ็ น โคร งการ  ( bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร

ท ี ่ ออกใหม ่และมี  credit rating อย ู ่ ในระด ับต ่ำกว่า 
investment grade หร ือไม ่ม ี  credit rating ให ้  บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็นรายครั้ง  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การย ื ่นแบบ filing ในล ักษณะเป ็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้  
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย ์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ

บุคคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน

ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
      (1.1) มีขนาดเล็ก 
      (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
      (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra 
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับเห็นชอบจากสำนักงาน 
   (1) มีขนาดเล็ก 
   (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
   (3)เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที ่ม ีล ักษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้ร ับเห็นชอบจาก
สำนักงาน 
   (1) มีขนาดเล็ก 
   (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
   (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ่ผู ้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช ่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หร ือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

 **รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

อัตราตามโครงการ (1) ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมต่อปี (2) 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม* 

เรียกเก็บจริง 
1 ธันวาคม 2561 ถึง 
30 พฤศจิกายน 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 ธันวาคม 2562 ถึง 
30 พฤศจิกายน 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 ธันวาคม 2563 ถึง 
30 พฤศจิกายน 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 3.2100 2.1356 2.1460 2.1413 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0358 0.0317 0.0316 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1284 0.0718 0.0664 0.0749 

• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์
และส่งเสรมิการขายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (Advertising Expenses) 

ไม่เกิน 0.50 ต่อป ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 0.0840 0.1107 0.0603 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 3.8520 2.3272 2.3548 2.3081 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.2654 0.5303 0.5501 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้
สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจริง 
1 ธันวาคม 2561 ถึง 

30 พฤศจิกายน 
2562 

เรียกเก็บจริง 
1 ธันวาคม 2562 ถึง 

30 พฤศจิกายน 
2563 

เรียกเก็บจริง 
1 ธันวาคม 2563 ถึง 

30 พฤศจิกายน 
2564 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee)*** 

ไม่เกิน 3.00 1.00 1.00 1.00 

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(Back-end Fee)*** 

ไม่เกิน 3.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า *** (Switching in) 
- ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก *** (Switching out) 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
1.00 

 
ยกเว้น 

 
1.00 

 
ยกเว้น 

 
1.00 

 
ยกเว้น 

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อน
ระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ใน
โครงการ (Exit Fee) 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

• ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) (3) 

ไม่เกิน 0.30 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
(Unit Transfer Fee) 

100 บาท ต่อ 
1,000 หน่วยลงทุน  
ขั้นต่ำ 500 บาท 

100 บาท ต่อ 
1,000 หน่วยลงทุน  
ขั้นต่ำ 500 บาท 

100 บาท ต่อ 
1,000 หน่วยลงทุน  
ขั้นต่ำ 500 บาท 

100 บาท ต่อ 
1,000 หน่วยลงทุน  
ขั้นต่ำ 500 บาท 
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หมายเหตุ : 
(1) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวัน 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้โดยคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยน

ออก ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนโดยตรง 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายใน

อัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 

 ทั้งนี้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที ่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่ และ
สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 
 หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

 

 

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

 PTR  = MIN (มูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน) 
AVG.NAV (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน) 

 PTR  = 69,942,624.72 
   48,235,378.86 

 PTR  = 1.45 
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หมายเหตุ :  ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินและสะท้อนกล
ยุทธ์ การลงทุนของกองทุน ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถมีการซื้อขายเปลี่ยน
มือ เพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อ
การลงทุน ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สทิธิออกเสียง 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียง รอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

- ไม่มี- 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.talisam.co.th 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง(1) 

กองทุน 
Year to 
Date 

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

TLMSEQ 56.73 10.37 19.24 66.92 22.94 N/A N/A 11.91 
Benchmark* 50.82 -1.11 4.36 55.21 12.83 N/A N/A 4.82 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.82 15.00 16.27 17.46 21.91 N/A N/A 18.65 
ความผันผวนของ Benchmark 14.79 11.48 14.20 16.37 19.58 N/A N/A 16.85 

หมายเหตุ:  (1) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th 
 (2) ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อป ี

• ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (Maximum drawdown) ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน : -52.37% 

• ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) : 

ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI) 

*ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Total Return Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดต้ังกองทุน 20 ธันวาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559)  

ผลการดำเนินงานในอดตี / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่งจากการลงทุน 

http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
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ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ไดร้ับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดำเนินงาน 
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม   %NAV  
ของตราสาร ผู้ออก/ค้ำประกัน 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     81,684,057.99   109.05  

เงินฝากธนาคาร     

  ธนาคาร     

   เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  AA+(tha)   15,067,916.69  20.12  

หุ้นสามัญ     

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     

  อาหารและเคร่ืองด่ืม     

   บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)     2,948,900.00   3.94  
   บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จำกัด (มหาชน)     709,520.00   0.95  
   บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)       1,145,730.00    1.53  
 ทรัพยากร     

  พลังงานและสาธารณูปโภค     

   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)       2,888,802.00     3.86  
   บริษัท เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       2,259,280.00      3.02  
   บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกดั (มหาชน)         205,440.00     0.27  
 เทคโนโลย ี     

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

   บริษัท เจ มาร์ท จำกดั (มหาชน)       2,345,000.00       3.13  
   บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         4,754,110.00       6.35  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (มหาชน)        2,483,830.00       3.32  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)         3,028,872.00       4.04  



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 29 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม   %NAV  
ของตราสาร ผู้ออก/ค้ำประกัน 

   บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         3,189,800.00        4.26  
   บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกดั (มหาชน)          2,734,625.00        3.65  
 ธุรกิจการเงิน     

  เงินทุนและหลักทรัพย ์     

   บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอรว์ิสเซส็ จำกัด (มหาชน)         4,343,270.00        5.80  
   บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)         2,559,150.00        3.42  
 บริการ     

  การแพทย์     

   บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)         2,240,580.00        2.99  
  ขนส่งและโลจิสติกส ์     

   บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อินโฟโลจสิตกิส์ จำกัด (มหาชน)         3,009,600.00        4.02  
   บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกดั (มหาชน)          3,483,200.00        4.65  
  บริการ     

   บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)          4,140,000.00        5.53  
  บริการเฉพาะกิจ     

   บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)          3,653,780.00        4.88  
  พาณิชย ์     

   บริษัท คอมเซเว่น จำกดั (มหาชน)          1,844,500.00       2.46  
   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกดั (มหาชน)         2,724,487.50       3.64  
  สื่อและสิ่งพิมพ์     

   บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)        1,359,760.00       1.82  
 สินค้าอุตสาหกรรม     

  กระดาษและวัสดุการพิมพ์     

   บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        2,236,860.00       2.99  
 สินค้าอุปโภคบริโภค     

  ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์     

   บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)          3,087,370.00       4.12  
 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง     

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

   บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)                   -              -    



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 30 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม   %NAV  
ของตราสาร ผู้ออก/ค้ำประกัน 

   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกดั (มหาชน)         1,485,750.00       1.98  
   บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)          1,706,760.00       2.28  

ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ     

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

   ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
3 

 47,164.80       0.06  

  เงินทุนและหลักทรัพย ์     

   ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทเจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกดั 
(มหาชน) ครั้งท่ี 4 

0.00   0.00  

สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สนิอื่น      (6,780,780.70)    (9.05) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ      74,903,277.29   100.00  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้

เป็นรายตัว 

ประเภท ผู้ออก 
วันครบ
กำหนด 

อันดับความน่าเช่ือถือ จำนวน
มูลค่า 

ที่ตราไว ้
มูลค่ายตุิธรรม ของตรา

สาร 
ของผู้ออก/ค้ำ

ประกัน 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  N/A AA+(tha) - 15,067,916.69 

 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผูร้ับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน 

-  - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้ประกัน 

15,067,916.69 20.12 

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade 
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

- - 

(ง) ตราสารที่มีบริษัทท่ีไดร้ับการจดัอันดับความน่าเชื่อถือในระดับทีต่่ำกว่า investment 
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

- - 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้

ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมือ่เปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของ

การผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมือ่เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรอืตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย โดยความ

เสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของ

การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียง

เล็กน้อย 

A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการ

ผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ไดต้รง

ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของ

การผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไร

ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้

ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิต

ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความ

เสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย 

ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้  

F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเช่ือถือ

ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปาน

กลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน

การชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่

สูงกว่า 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ: 

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย 

"+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิต

ขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับ

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)' 

บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย 

AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน

เงินต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสีย่งต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับ

เครดติที่อยู่ในระดับ AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสีย่งในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับ

เครดติที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสีย่งในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน

เงินต้นในเกณฑ์ที่เพยีงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า 

และอาจมคีวามสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดบัเครดติที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดติภายในระดับเดียวกัน 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

T1  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดมีาก มสีภาพคล่องที่ดีมาก และนัก

ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ

เครดติในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะไดร้ับความคุม้ครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนีม้ีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้

ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการชำระหนีร้ะยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 

T4  ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการชำระหนีร้ะยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์  www.talisam.co.th 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส 
MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส 
จำกัด 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทาลิส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วนรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วน 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้องได้ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง  ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  www.talisam.co.th 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

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

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้ลงทุนทั ่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที ่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซึ่งจะ

ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบ

กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/

หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการ

ขอเปิดบัญชีกองทุนดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

กรณีนิติบุคคล 

(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง

นามของนิติบุคคล 

(2) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอำนาจลงนามและเง่ือนไขการลงนาม 

(3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลง

นามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(5) เอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับหรือจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในใบคำสั่งขอเปิดบัญชีเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้

ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 

วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจลงทุนของกองทุนนี้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุก

วันและเวลาทำการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สนใจลงทุนกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

พร้อมลงนาม แล้วส่งมอบเอกสารข้างต้นพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนตามจำนวนที่สั่งซื้อที่บริษัทจัดการ 
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(2) มูลค่าการสั่งซื้อข้ันต่ำ 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผู้สนใจลงทุนกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

พร้อมลงนาม แล้วส่งมอบเอกสารข้างต้นพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนตามจำนวนท่ีสั่งซื้อท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

(2) มูลค่าการสั่งซื้อข้ันต่ำ 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงิน

โอน เช็คหรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการภายในวันเดียวกับที่สั ่งซื้อ

เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีซื้อหน่วย

ลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อ หน่วย

ลงทุน ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลังเช็คหรือดราฟต์ 

นั้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม

ทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้

เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของ

กองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วง

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต

เป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

(IPO) โดยจะรับชำระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน 

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการ

จะนำเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิด

ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้ง

แรก 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุนทราบทันที  

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท

จัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหัก

กลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการ

ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็น

อย่างอื่น 

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

จัดการภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟต์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

เดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันเดียวกับที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์

จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือ

บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และ

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลังเช็คหรือดราฟต์ นั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็น

อย่างอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่ ถือเป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม

ทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้

เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของ

กองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วง



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 37 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต

เป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

(IPO) โดยจะรับชำระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน 

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน

แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) 

เข้าบัญชี "กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้

กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วัน

ปิดการเสนอขายครั้งแรก 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

นั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันที 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท

จัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหัก

กลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการ

ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่าง

อื่น 

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ

หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณทีี่

สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะพิจารณา
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จัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ

จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

แล้ว และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม

แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบตัติาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี

รายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ

ขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ 

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติ

โครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่าย

หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย อันเป็นเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุนรวม หรือกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุ น และ/หรือ ด้วยเหตุอื่นใดที่

กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและ

แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่ ง

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ตามวิธีการที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ภายในกำหนดเวลาข้างต้นได้อันเนื่องจาก

ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ

กำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

• เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้

อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่

จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน

ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อช่ือเสียงของ

บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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• เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม

แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ 

ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

หรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการ
จะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ก) ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 

และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุน 

(ข) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทนุและ
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทหากเป็นการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแต่ละครั้ง โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว 
รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ง) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
วันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็น
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บัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลงัเช็คหรือดราฟต์ นั้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 

(จ) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท
จัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหัก
กลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการ
ซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันท่ีทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  
(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• Internet 
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจัดการจะส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยัง Email Address ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ เพื่อให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งชื่อผู้ใช้ (User 
Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนทาง
อินเตอร์เน็ตได้ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากได้อนุมัติการตัดบัญชีแล้ว 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบัญชีซื้อขายร่วม และ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 

(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว  

(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอร์เน็ตได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายในเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลัง
เวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
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(ง) ธนาคารเจ้าของบัญชีจะทำการหักเงินตามจำนวนเงินที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำรายการจากบัญชีเงินฝากที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน ซึ่งหากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หากเป็นการสั่งซื้อครั้งแรก และไม่
ต่ำกว่า 5,000 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ 

(ฉ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตภายหลังจากเวลาทำรายการที่บริษัท
จัดการกำหนดไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานท่ีให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาด และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาผ่อนผันได้ 

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการ
ซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันท่ีทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
สามารถดูผลการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ในวันทำการถัดไป 

(ฌ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ  และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุน เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ โดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) 
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ที่
ทำรายการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเท่าน้ัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่ง “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ” และ
ยื่นหนังสือให้หักบัญชีธนาคารตามขั้นตอน/วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี เงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิระงับการทำรายการซื้อหน่วย
ลงทุนในงวดนั้น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่
เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 งวดการซื้อหน่วยลงทุนติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตาม
คำขอนี้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความ
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เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

การจัดสรรหน่วยลงทุน 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
แล้ว 
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุ มัติให้จัดตั้ง
โครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้
ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับราย
ใดรายหนึง่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือช่ือเสียง ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน 

• การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

• การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ 
ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่
มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

• เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้
อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

• เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม

แสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ 
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง 
บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด 
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่
ได้จากการเลิกกองทุนรวมอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนยีม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื ่อนำมาชำระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามการเง่ือนไขที่
ระบุไว้ในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้หัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/
หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละครั้งด้วยจำนวนท่ีเป็นไป
ตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงิน
บางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 
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(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนท่ีเป็นไปตาม
มูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 
“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยล งทุนของกองทุนนี้ 
ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุน
ปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่นำเงินไป
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อ
นำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด ให้ถือเป็น
การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือทำใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่ทำการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยน
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และ/หรือ เงื่อนไข วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยติดต่อที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วย
ลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
บริการทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื ้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที ่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้ อขายหน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของบริษัท
จัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนต้น
ทางและช่ือกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่า
ต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว  

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลดจำนวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทำภายในวันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวันที่
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได ้แล้วแต่กรณ ีและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางจะทำภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันท่ีคำนวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี 

(ซ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทำรายการที่บริษัทจัดการกำหนด หาก
บริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  
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(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

(2) Internet 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตสามารถขอใช้บริการดังกล่าว

ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ 
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผล

ให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมี
มูลค่าต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการ
ดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที ่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการทาง
อินเตอร์เน็ตนั้น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตภายหลังเวลาทำรายการที่
บริษัทจัดการกำหนดไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง ให้ใช้ราคารับซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการ

คำนวณ 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทาง ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่ได้รับเงินจากกองทุนต้นทางเป็นเกณฑ์ใน

การคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคำนวณ โดยจะใช้ราคาขาย 
ณ สิ้นวันทำการซึ่งไม่เกินวันทำการที่ได้รับเงินจากกองทุนต้นทางโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน หรือบนเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่
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ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่
และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 และ ข้อ 8.2ได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัด การ
กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 
การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) (ถ้ามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN) (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
ไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
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สำคัญ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่ วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัท
จัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

• เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น 
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อ
ช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

• เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ 

แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ยื ่นเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 

(TLMSEQ) 



 กองทนุเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทนุ 
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สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการกองทนุเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทนุ 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

เป็นไปตำมประกำศ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงกำรจัดกำร (ไทย) :  กองทนุเปิดทำลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทนุ 

1.2. ชือ่โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) :  TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 

1.3. ชือ่ยอ่ :  TLMSEQ 

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 หรือหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกหรือไม่น ำกองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็น

กองทุนรวม หรืออำจพจิำรณำเลกิโครงกำร โดยถือว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำร
ดังกลำ่วโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กองทนุมจี ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอต่อกำรจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่ำงเหมำะสม อันเนื่องจำกปัจจัยอืน่ใดที่ท ำใหผ้ลตอบแทน

ของตรำสำรทีก่องทนุจะเขำ้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอยำ่งมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร 

1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่

เสนอขาย:  

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

2.1.1: จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรเริม่ตน้:2,000,000,000 บำท 

2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของ

โครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรหรือไม่เกนิ 300 ลำ้นบำท (คดิเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 

30,000,000 หน่วย) ทัง้นี้ หำกบรษัิทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกนิจ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) 

แต่ไม่เต็มจ ำนวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (green shoe) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธดิ ำเนินกำร

ปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนนิกำรจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอ

ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้  

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 
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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 :  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้หรือเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรือมูลค่ำขัน้ต ่ำขำ้งตน้ในอนำคตได ้(ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรสำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรอืมลูคำ่สงูสดุดังกลำ่วไดห้ำกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิในภำยหลัง) ซึง่บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 

30 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกล่ำว (ทัง้นี้ หำกในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 วันก่อนวันด ำเนินกำรดังกล่ำว) ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร และส ำนักงำน

สำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้

ม)ี 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธกิ ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้

เพือ่รองรับรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยหรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิทจัดกำร 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพือ่เป็นทำงเลอืกส ำหรับนักลงทุนท่ัวไปทีมุ่่งหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบรษัิทจดทะเบยีนขนำด

กลำงและขนำดเล็ก  

3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม : ตรำสำรทนุ  

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 : กำรลดควำมเสีย่ง (Hedging)  

3.7. กำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

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

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) : 

 1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สดัสว่น (%):100.00 

หมำยเหตุ: บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดผลกำรด ำเนนิงำน (Benchmark) ในกำรเปรยีบเทยีบตำมที่

บรษัิทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนด โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลและ

แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถงึวันทีม่ีกำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ค ำอธบิำยเกีย่วกับตัวชีวั้ดฯ และเหตุผลใน

กำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก

ขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดสมำคม บรษัิทจัดกำรลงทุน 

และ/หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุน
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รวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ดฯ ไม่ไดจั้ดท ำหรอืเปิดเผย

ขอ้มูล/อัตรำดังกล่ำวอกีต่อไป โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ผ่ำนกำร

ประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนของบรษัิทขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐำนด ีและมีแนวโนม้กำรเจรญิเตบิโตทำงธุรกจิ โดยเป็นไปใน

ลักษณะทีส่ง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในตรำสำรทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ 

ในสว่นทีเ่หลอื กองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุนนอกเหนือจำกทีก่ล่ำวในวรรคแรก รวมถงึตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ 

เงนิฝำก หน่วยลงทุนของกองทุน เชน่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหำรมิทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พือ่กำรลงทุน

ในอสังหำรมิทรัพย ์(REITs) กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ รวมถงึกองทุนอำจ

ท ำธรุกรรมกำรใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (Reverse Repo) หรอืธรุกรรมกำรขำยโดยมสีัญญำ

ซือ้คนื และกองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้โดยมวัีตถุประสงคเ์ฉพำะเพื่อลดควำมเสีย่ง (Hedging) รวมทัง้อำจ

ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอืน่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงไดต้ำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

นอกจำกนี้ กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนี้ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทนุได ้ และตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้ับกำร

จัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตรำสำรทนุของบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์(Unlisted 

Securities) โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรทีม่ลัีกษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 

อนึง่ บรษัิทขนำดกลำงและขนำดเล็กส ำหรับกองทนุนี้ ใหห้มำยถงึ บรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยซึง่

ไมไ่ดป้ระกอบอยูใ่นดัชนี SET50 หรอืบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ และรวมถงึกำรจองซือ้หุน้ทีเ่สนอขำย

แกป่ระชำชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) ณ วันทีก่องทุนลงทนุ อยำ่งไรก็ด ีหำกตอ่มำมูลคำ่ตลำดของบรษัิทดังกล่ำวเตบิโตจน

ไดเ้ขำ้ไปประกอบเป็นสว่นหนึง่ในกำรค ำนวณดัชนี SET50  บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะมไีวซ้ ึง่หุน้ของบรษัิทนัน้ต่อไปได ้

โดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรผดินโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ นอกจำกนี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์

ในกำรก ำหนดนิยำมของบรษัิทขนำดกลำงและขนำดเล็กได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดกำรและถือว่ำไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ทัง้นี้ อำจมบีำงขณะทีบ่รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำมสัดสว่นกำรลงทุนที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรได ้อันเนื่องมำ

จำกกำรเกดิสภำวกำรณ์ทีไ่ม่ปกตหิรอืมเีหตุจ ำเป็น เชน่ มกีำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิและกำรเมอืงอย่ำงมนัียส ำคัญ หรอื

เกดิวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกจิที่มีนัยส ำคัญต่อกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ ภำวะภัยพบัิตจิำกภัยธรรมชำต ิภำวะสงครำม รำคำตลำดของหลักทรัพยล์ดลงอย่ำงรุนแรงในช่วงใกลกั้บวันสิน้

รอบปีบัญชกีองทุน อันเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถปรับกำรลงทุนไดทั้นก่อนวันสิน้ปีบัญช ีเป็นตน้ โดยบรษัิทจัดกำร

จะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตรำสำรแห่งทุนใหเ้ป็นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรแก่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรผดิเงือ่นไขของโครงกำร 

3.12. รำยละเอยีดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ ี 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดกำรอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหำดอกผลโดยวธิอีืน่อยำ่ง

ใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ก ำหนด เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ

ประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ 
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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 

1.5 ศกุกู 

ทรัพยส์นิอืน่ที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับขอ้ 1.1 ถงึขอ้ 1.5 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 กำรอำวัลหรอืกำรรับรองดังกล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวัลหรอืกำรรับรองผูส้ั่งจ่ำยหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ ำนวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิดว้ย 
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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 มกีำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุรวม (investing 

fund) 

3. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลำ่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุ รวมฟีดเดอร ์

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก  

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 
เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทกำรใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) 

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  ตำมหลักเกณฑก์ำรลงทนุดังนี้ 

เป็นไปตำมประกำศ 
 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

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% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้ับฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี
ลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

ไมเ่กนิ 20% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ัฐบำลเป็น

ประกัน 

5 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอื ศุกกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยไทย หรอืสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้ับ

อนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิธนำคำรพำณชิยใ์นประเทศไทย 
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 ทรัพยส์นิดังนี ้ 

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 ้

ประกอบธรุกจิธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย) หรอืเป็นตรำ
สำร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 

 

รวมกันไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงู
กวำ่ 

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

+ 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

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  

ผูม้ภีำระผกูพันตำมตรำสำรดังกลำ่วตอ้งเป็นบคุคล

ดังนี้ 
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 

  

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
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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 ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุ

ไดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำรรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำร
ทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคนืผูอ้อก

ตรำสำรได ้

2.2 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 
เดอืน  

2.3 total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

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

entity limit) แต่ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ศุกกู หรอืตรำ
สำร Basel III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1 มลีักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที ่1: 

อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิ หรอืคูส่ัญญำ 
(single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 
  

6 กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรลดควำมเสีย่ง 

(hedging limit) 

ไมเ่กนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่  

  หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ ไมม่ขีอ้ก ำหนด

เกีย่วกับ product limit 
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สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรำยใดรำยหนึง่ ทกุกองทนุรวมกันภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดยีวกัน 
ตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษัิทรวมกัน < 25% ของจ ำนวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตรำสำร Basel III 
และศุกกู ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึง่  

(ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ภำครัฐไทยหรอืตรำสำรหนี้

ภำครัฐตำ่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial 
liability)* ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

กำรเงนิส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ ้

ออกตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่กอ่นครบรอบ
ระยะเวลำบัญชถีัดไป และยังไมป่รำกฏในงบกำรเงนิล่ำสดุ 

บลจ.อำจน ำมลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิดังกล่ำวมำรวมกับ
มลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิลำ่สดุดว้ยก็ได ้โดย

ขอ้มลูหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำร
เผยแพร่เป็นกำรท่ัวไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไมม่ี

หนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ 

 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ** ใหใ้ชอั้ตรำสว่นไมเ่กนิ 
1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้

ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตรำ
สำรไดม้กีำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 

issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำร
ทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ำกว่ำ 

investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 
ลงทนุเพือ่กองทนุภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดยีวกัน

รวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรดังกล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้ี

กำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 

issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อัตรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบคุคล

ดังนี้  
1. ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศัย 

6. ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 
9. บรษัิทหลักทรัพย ์

10. สถำบันกำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนองเดยีวกับ

บคุคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมหรอื 

กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
- อัตรำขำ้งตน้ไมใ่ชกั้บกำรลงทนุดังนี้ 

(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้น
ดังนี้ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

(1.1) มขีนำดเล็ก 
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ 

infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ี
ลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

(1) มขีนำดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 

property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ

กองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน 

(1) มขีนำดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หมำยเหตุ : *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดังกล่ำวไดจั้ดท ำงบ

กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบัญชนัีน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรบัญชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบัญช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับ

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 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit):  

4.1. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทกำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

5.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  
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- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

6.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6.3 กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ: 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

7.2. รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไดใ้นวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด โดยใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในใบค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของ

บรษัิทจดักำรใหช้ดัเจนครบถว้นถกูตอ้ง โดยเป็นจ ำนวนเงนิหรอืหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ โดย

มมีลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืครัง้ละ 5,000 บำท และน ำไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้

คนื (ถำ้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐำนกำรรับค ำสั่งขำยคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไวเ้พือ่เป็นหลักฐำน 

(3) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนในค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน

นัน้มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่

ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถอืว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

ขำยคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดกำร  และกำรขำยคนืครัง้นัน้เป็นผลใหห้น่วย

ลงทนุคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีูลค่ำต ่ำกว่ำ 

500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้

คนืในรำยกำรดังกลำ่ว 
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(4) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่

คงเหลอื ใบยนืยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำ

ทรัพยส์นิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(5) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใน 5 วันท ำกำรนับ

แต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอ

เปิดบัญชกีองทุน หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 

ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดกำร และบรษัิทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรตำมขอ้ 10 ผูถ้อื

หน่วยลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดที่บรษัิท

จัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ กำร

ยกเลกิค ำสัง่ขำยคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น 

(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่

ค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(8) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทีส่ั่งขำยคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทน

เงนิ บรษัิทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

7.4.2 ATM 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงเอทเีอ็ม 

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

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 ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืก 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 บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่

เป็นบัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติำมเงื่อนไขและวธิีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงอนิเตอร์เน็ตที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว ้

ดังกลำ่ว  
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(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 

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  
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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 ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) อกีทัง้แจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกล่ำวบรษัิทจัดกำรจะ

ค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้  

7.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรส่งค ำสั่งขำยคืนล่วงหนำ้เพิม่เตมิใน

อนำคต โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบถงึ

กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 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 
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8.2. รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

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 หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มเีหตทุีท่ ำใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับช ำระเงนิจำกหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตดัุงกลำ่ว

อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจัดกำร 

(2) มีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้   แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทจัดกำรยังไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำ

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง   

(3) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 

ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

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

หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) เลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่

ไดร้ับกำรผอ่นผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบเรือ่งดังกล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และ

หลักฐำนกำรไดร้ับควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตำม

ขอ้ (2) ตอ่ส ำนักงำนโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนนิกำรแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่ำงกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว 

บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมล ำดับวันที่ส่งค ำสั่งขำยคืน

กอ่นหลัง 
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11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่:  

การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทุนประสบ

ปญัหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 

บรษัิทจัดกำรกองทนุรวมจะปฏบัิตติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุประเภทสถำบัน 

การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนนิกำรไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วันท ำกำร เวน้แต่จะไดร้ับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน 

โดยบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดย

ไดร้ับควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อันเนื่องจำก เหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ 

1. ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล 

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม 

3. มเีหตจุ ำเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวมปฏบัิตติำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย ์ที ่สน.9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่

มใิชร่ำยยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

ทั ้งนี้ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุืน่ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที ่ทน.11/2564 เรือ่ง หลักเกณฑก์ำร

จัดกำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบัน และกองทุน

สว่นบคุคล 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ:  

13.1 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำลหรอืโดยผลของกฎหมำย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำตัง้แต ่2 

คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรำกฏว่ำผูล้งทุนบำงคนหรือทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แต่ศำลจะมี

ค ำสัง่เป็นอยำ่งอืน่) 

(ค) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูร้ับโอนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื ใน

กรณีทีผู่ร้ับโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำรกองทนุกับบรษัิทจัดกำร ผูร้ับโอนจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทุนและ

ยืน่ต่อบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื พรอ้มค ำขอโอนหน่วยลงทุน และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมหัวขอ้

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันกำรโอนหน่วยลงทุน พรอ้มหนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยนืยันกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วันนับตัง้แตวั่นทีน่ำย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้ับค ำขอโอนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ย

แลว้ 
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13.2 เพือ่ประโยชน์สงูสดุของกำรบรหิำรจัดกำรกองทุนเปิดทำลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทุน (“กองทุน”) กำรรับลงทะเบยีนกำร

โอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษัิทจัดกำรแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/

ปฏเิสธลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดกำรมวัีตถุประสงคท์ี่จะไม่รับ

ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมรกิำ ผูท้ี่มีถิน่ฐำนอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิำ บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิำ รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่ำว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่น

ซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด ำเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิำ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิปฏิเสธค ำสั่งกำรโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวขัดกับ

หลักเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบต่อกำรบรหิำรจัดกำรกองทุน หรอื ท ำใหเ้กดิควำมเสีย่ง

ทำงกฏหมำยหรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำรหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น

ส ำคัญ 

และเพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่หรอืหลำยเหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูล้งทนุกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอเปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอื ใบค ำสัง่โอนหน่วยลงทนุ และ/หรอื แบบฟอรม์แสดง

ตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ไมค่รบถว้นเพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิติ

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ผูล้งทุนไม่ยืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มี

รำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวอำจมีลักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทำงในกำร

สนับสนุนทำงกำรเงนิแกก่ำรกอ่กำรรำ้ยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอือำจมลีักษณะ

เป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยตำ่ง 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 :  

ประมำณกำรคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.852 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม :  

15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิ

รวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และ

ค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวมที่มฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณ

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวม หักดว้ยหนี้สินรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี)
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ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้ม)ี

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทนุ : 

ไมม่ ี 

15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย : 

ไมม่ ี 

15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4066 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำย

จรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรและในทำงบัญชจีะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของ

กองทนุรวมเฉลีย่เท่ำกันทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชน่ คำ่ใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์คำ่สือ่

โฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย ค่ำอบรมเผยแพร่ควำมรู ้และสัมมนำ

แนะน ำกองทนุรวม  

(2) คำ่ใชจ่้ำยในกำรสอบบัญช ีและคำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ในกำรสอบบัญช ีซึง่รวมคำ่ใชจ่้ำยตรวจสอบทรัพยส์นิในประเทศ 

(3) ค่ำจัดท ำ จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ทัง้สว่นสรุปขอ้มูลส ำคัญทีผู่ล้งทุนควรทรำบ

และสว่นขอ้มลูโครงกำร รวมถงึเอกสำรประกอบกำรขำยอืน่ ๆ  

(4) คำ่จัดท ำและจัดสง่รำยงำนใดๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมโดยตรง หนังสอืบอก

กล่ำวประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถงึค่ำประกำศในหนังสอืพมิพ์รำยวัน และ/หรือ ข่ำวสำรถงึ ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรจัดท ำ ตลอดจนข่ำวสำรทีบ่รษัิทจัดกำรมหีนำ้ทีจั่ดท ำขึน้ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

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

(5) คำ่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบสัง่ขำยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันกำรซือ้และ

ขำยหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม  

(6) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเช็ค และน ำเงนิเขำ้บัญชสี ำหรับกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ  

(7) คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่ง ๆ เชน่ คำ่สมดุเช็ค คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิระหวำ่งบัญช ีเป็นตน้  

(8) ค่ำใชจ่้ำยหรอืค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดกำรกองทุนรวม เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทุนรวม ค่ำไปรษณียำกร ค่ำแปลเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกับกำรลงทุน ค่ำ

อำกรแสตมป์ตำ่งๆ คำ่ด ำเนนิงำนอืน่ ๆ เป็นตน้  

(9) ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหรอืกำรด ำเนนิคดเีพือ่กำรรับช ำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทัง้ค่ำใชจ่้ำยในกำร

รับช ำระหนี้เป็นทรัพย์สนิอื่นแทนกำรช ำระหนี้ดว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี้ เช่น ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นนิติกรรม 

คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงรำชกำร เป็นตน้  

(10) ค่ำใชจ่้ำยและค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) ในกำร

ด ำเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดกำรปฏบัิตติำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสนิไหมทดแทน

ควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้ับค ำสั่งจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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(11) ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆทีเ่กดิขึน้จำกกำรปฏบัิตติำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื 

กฎหมำยก ำหนด  

(12) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำรมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันกำรลงทนุของกองทนุรวม  

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

(14) ค่ำบรกิำร และ/หรอืค่ำธรรมเนียม และ/หรอืค่ำภำษีอำกร และ/หรอืค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับกำรจัดหำ 

ไดม้ำ รับมอบ สง่มอบ ดูแลเก็บรักษำ ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่ำง ๆ ของกองทุนที่

นอกเหนือไปจำกทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รำยปี”   

(15) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินัดช ำระรำคำ (failed trade)  

(16) ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งกำรช ำระบัญชแีละเลกิกองทุนรวม เชน่ ค่ำตอบแทนผูช้ ำระ

บัญช ีและ/หรอืคำ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งกำรช ำระบัญชกีองทนุรวม  

(17) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นโฆษณำประชำสัมพันธ์ เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำสื่อโฆษณำ

ประชำสมัพันธ ์กำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู ้คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรสง่เสรมิกำรขำย ตลอดจนกำรสมัมนำ

แนะน ำกองทุน ซึง่เกดิขึน้ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้กองทุนที่เรียกเก็บจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดย

ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทนุเฉลีย่เท่ำกันทุกวันภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำก

วันที่บันทึกค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว ทัง้นี้ จ ำนวนเงินที่ตัดจ่ำยจะตอ้งไม่เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่ำ

ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี) 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มฐีำนในกำรค ำนวณจำก

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  โดยคำ่ใชจ่้ำยสว่นทีเ่กนิอัตรำ

ทีก่ ำหนดถอืเป็นคำ่ใชจ่้ำยด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำร  

(18) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมซึง่รวมถงึภำษีอืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์

(19) ค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ และ

ค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่จ่ำยจริงรวมถึงค่ำใชจ่้ำย และค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุน

สำมำรถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลำ่ว เป็นตน้ 

15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยใน

อัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรืออัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งขำยหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละรำย

ในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งขำยหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 
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ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ขำยหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

(1) กรณีเป็นกำรสบัเปลีย่นเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุชนดินี้ หรอืกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ (SWITCHING IN)  

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

(2) กรณีกำรสบัเปลีย่นเป็นกำรขำยคนืหน่วยลงทนุชนดินี้ หรอืกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)  

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มหรือแต่

ละรำยในอัตรำทีไ่ม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงือ่นไขกำรเรยีกเก็บหรือเปลีย่นแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งสับเปลี่ยนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอียด

ดังกล่ำว ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึ่ง กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิีกำรจัดเก็บและ/หรืออัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูส้ับเปลีย่นหรอืผูถ้อื

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 ี 

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

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

ต่อรำยกำร หรือตำมอัตรำที่บรษัิทจัดกำร และ/หรือนำยทะเบยีนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร โดยนำย

ทะเบยีนจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  

15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตำมอัตรำทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ กำร

ออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ซึง่

พสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่ำหน่วย

ลงทนุ 

(2) กรณีสั่งขำยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่ำหน่วย

ลงทนุ 

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่มกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  
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(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลำยทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ 

ซึง่ค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์ำ้งตน้นี้จะถูกเรียกเก็บเขำ้กองทุน เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้

ขำยหลักทรัพยใ์นกำรสั่งซือ้หรือสั่งขำยหลักทรัพย ์เชน่ ค่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรอือืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์เป็นตน้ 

อนึง่ หำกบรษัิทจัดกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยด์ังกล่ำวขำ้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับอัตรำ

ค่ำนำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกองทุนที่กองทุนเขำ้ลงทุนในภำยหลัง บรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศกำร

เรยีกเก็บคำ่ใชจ่้ำย หรอือัตรำคำ่ใชจ่้ำยอัตรำใหมใ่หผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำน

ใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดกำรหรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำร

ตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำรหรือนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำม

ประสงคเ์ฉพำะตัวของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลีย่นชือ่-สกลุ กำรออกใบหน่วย

ลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ค่ำธรรมเนียมกำร

ออกหนังสอืรับรองฐำนะกำรเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทนุ คำ่ธรรมเนียมกำรคน้หำเอกสำรจำกศูนยเ์อกสำรของนำย

ทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่

บรษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำรลักษณะดังกล่ำว  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ได ้โดยบรษัิท

จัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้

แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน  โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ รำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

15.4. วธิกีำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียม ตำมขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันที่มีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่ำ

ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 

และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม และเรยีกเก็บจำกกองทุนรวมเป็นรำยเดือน

หรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด  

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆที่เกีย่วเนื่องกับกองทุนตำมขอ้ 15.2.6 (1) – (19) จะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจรงิ ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะ

พจิำรณำตัดจ่ำยทัง้จ ำนวน หรอืทยอยตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำทีจ่ะไดร้ับประโยชน์

จำกค่ำใชจ่้ำยนั้น และบรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวอย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเ้ป็น

ค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวัน และจะปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวทันทีที่ไดร้ับหลักฐำนอย่ำงแน่ชัด ทัง้นี้ ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวอยู่ใน

ควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยฐำนกำรค ำนวณอย่ำงชัดเจนในหนังสือชีช้วนฉบับขอ้มูล

ส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบและในรำยงำนรอบประจ ำปี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรจะพจิำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำรบัญช ีและตำม

ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

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

หน่วยงำนอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งมกีำรแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นกำรค ำนวณมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน

รวมใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกลำ่วโดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำย :  

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

1.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร  
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การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1.1.1 ไมเ่กนิอัตรำทีร่ะบใุนโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ ≥ 3 วันท ำกำร

กอ่นกำรเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

1.1.2 เกนิอัตรำทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร1 

(มกีำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนไวใ้นโครงกำรแลว้วำ่
สำมำรถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกล่ำวได)้ 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตรำที่

ระบไุวใ้นโครงกำร 

บริษัทจัดกำรตอ้งไดร้ับมติพิเศษ 3 และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน
นับแตวั่นทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรำที่

ระบไุวใ้นโครงกำร 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหนำ้ ≥  60 วันกอ่น

กำร เ รี ยก เ ก็บ เพิ่ม ขึ้น  และแจ ง้ ให ส้ ำ นั ก ง ำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่

เปลีย่นแปลง 

1.2 แตกตำ่งไปจำกโครงกำร บรษัิทจัดกำรตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงกำร 

2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

2.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่

วันทีม่กีำรเรยีกเก็บลดลง 

2.2 แตกตำ่งไปจำกทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร ใหบ้รษัิทจัดกำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยให ้
ถือว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เห็นชอบกำร

แกไ้ขโครงกำรในเรือ่งดังกลำ่ว 
1 เทยีบกับอัตรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลัง 1 ปีนับแตวั่นที ่บรษัิทจัดกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียม/คำ่ใชจ่้ำยดังกล่ำวเพิม่ขึน้ 
2 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอันท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ผูล้งทนุไดร้ับทรำบขอ้มลูดังกล่ำวอย่ำงท่ัวถงึ 
3 ด ำเนนิกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 
และกำรจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

15.6. หมำยเหต ุ:  

ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมขอ้ 15.2 ไดร้วมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษี

อืน่ใดแลว้  

คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆ ทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุตำมขอ้ 15.3 ไดร้วมภำษี มลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิ

เฉพำะ 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 และตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดังกลำ่ว  

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุของวัน ดังตอ่ไปนี้  
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(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) เมื่อบรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให ้
ไดร้ับยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดังกล่ำว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รำกฏเหตดุังกลำ่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน 

Website ของบรษัิทจัดกำร :www.talisam.co.th หรอืชอ่งทำงอืน่ทีเ่หมำะสม 

อนึ่ง หำกมีเหตุท ำใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำรได ้บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำ

ประกำศผำ่นชอ่งทำงอืน่แทน หรอืชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทำงกำรประกำศอืน่แทนกำรประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำร 

หรือช่องทำงอืน่ใดที่เหมำะสม โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 
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16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง : 

กรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทนุหรอืรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

สว่นที ่1 กำรด ำเนนิกำรกรณีมูลค่ำหน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วยของกองทุน

เปิดไมถ่กูตอ้ง 

ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตำงค ์หรอื 
< 0.5 % ของ

มลูค่ำ/รำคำหน่วย
ทีถ่กูตอ้ง 

1.1 จัดท ำและสง่รำยงำน1 ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทรำบถงึควำม
ไมถ่กูตอ้ง โดยรำยงำนดังกลำ่วตอ้งมสีำระส ำคัญดังนี้ 

1.1.1 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้ง 
1.1.2 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.3 สำเหตทุีท่ ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 
1.1.4 มำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่

ถูกตอ้ง ในกรณีที่ควำมไม่ถูกตอ้งไม่ไดม้ีสำเหตุมำ

จำกปัจจัยภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคมุได ้
1.2 ในกรณีที่สำเหตุที่ท ำใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีผล

ตอ่เนื่องถงึกำรค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครัง้ต่อไปใหแ้กไ้ข
มลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่
วันทีพ่บวำ่มูลคำ่/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 
 

 
 

 

 
ตั ้งแต่วันที่พบว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2. ≥ 1 สตำงค ์และ
≥ 0.5 % ของ

มลูคำ่/รำคำหน่วย
ทีถ่กูตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑท่ั์วไป 
2.1.1 ค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยยอ้นหลังตัง้แต่วันที่พบว่ำ

มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่มูลค่ำ/รำคำ
หน่วยถกูตอ้ง 

2.1.2 ด ำเนินกำรดังนี้ เฉพำะวันที่มูลค่ำ/รำคำหน่วยเขำ้

เงือ่นไข ตำม 2. 
2.1.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/รำคำหน่วย

ยอ้นหลัง1 
(ก) รำยงำนตอ้งมีสำร ะส ำ คัญตำมที่

ก ำหนดไวใ้น 1.1 โดยอนุโลม เวน้แต่
ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/

รำคำหน่วยยอ้นหลังของกองทุนเปิด 

ใหร้ะบุกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อ
พบว่ำรำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งไวแ้ทน

ขอ้มลูตำม 1.1.4 
(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่
สง่รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

 

2.1.2.32 ด ำเนินกำรโดยวธิีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน

สำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแกไ้ข
มูลค่ำ/รำคำหน่วย และวัน เดอืน ปี ทีม่กีำร

แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพำะกองทุนเปิด โดยด ำเนินกำร
เฉพำะมลูคำ่/รำคำหน่วยของวันทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม 2. 

2.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำร
แกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ใน

ส่วนของกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อพบว่ำรำคำ
หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

 
 

 
 

 

 
ภำยในวันท ำกำรถัดจำก

วันที่พบว่ำมูลค่ำ/รำคำ
หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

 
 

 

 
 

 
ภำยในวันท ำกำร 

ถัดจำกวันทีค่ ำนวณ

มลูคำ่/รำคำหน่วย
ยอ้นหลังเสร็จสิน้ 

ภำยในวันทีผู่ดู้แล
ผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนตำม 2.1.2.1 

ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

 
 

ตำม 2.1.2.1 
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสร็จ 

2.2.3 ด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ำยคนื

หน่วยในชว่งระยะเวลำทีร่ำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งทรำบ
ถงึกำรแกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

 

2.2.4 จัดท ำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้งและส่งรำยงำนดังกล่ำว พรอ้มทั้งส ำเนำ

รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยยอ้นหลังตำม 2.1.2.1 
ใหส้ ำนักงำน เวน้แตใ่นกรณีทีร่ำคำหน่วยไมถ่กูตอ้งมี

สำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมได ้ให ้

บลจ. ส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ว่ำกำรที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจัย

ภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำน
ดังกลำ่วแทน 

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรำยงำน
กำรแกไ้ขรำคำหน่วย

ยอ้นหลังและรำยงำนกำร

ชดเชยรำคำ 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

สว่นที ่2 กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ให ้บลจ. ปฏบัิตติำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

1. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ ือ้มีหน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำ

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.2 กรณีที่ผูซ้ ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุน เป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.1.3 กรณีทีผู่ซ้ ือ้มหีน่วยเหลอือยูน่อ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 
1.1.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 1.1.2 หรอื  

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลอือยู่นัน้ และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำร ใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.2 กรณีรับซือ้คนื 1.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้รษัิทจัดกำรจ่ำยเงนิของกองทุนเป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

2. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง > ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่
ถกูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ซ้ ือ้ 

2.2 กรณีรับซือ้คนื 2.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให ้

กองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู ่
2.2.3 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยอยูน่อ้ยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 

2.2.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 2.2.2 หรอื 
2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุนเป็น

จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่
1 ใหบ้รษัิทจัดกำรจัดใหม้สี ำเนำรำยงำนไว ้ณ ทีท่ ำกำรของบรษัิทจัดกำร. เพือ่ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เขำ้ตรวจ 
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2 ไมใ่ชกั้บกองทนุปิดทีม่หีน่วยเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์และไดป้ระกำศกำรแกไ้ขมลูค่ำหน่วยตำมระเบยีน

หรอืขอ้บังคับของตลำดหลักทรัพยแ์ลว้ 
3 ไม่ใชกั้บกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้เชน่ รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำด

ครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองว่ำมสีำเหตดุังกลำ่ว 

หมำยเหต ุ1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หรือผูข้ำยคนืหน่วยรำยใดมมีูลค่ำไม่ถงึ 100 บำท บรษัิท
จัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถำ้บุคคลดังกล่ำวไม่มสีถำนะ

เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษัิทจัดกำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรจ่ำยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษัิทจัดกำรอำจ

จ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรแทนกองทนุก็ได ้

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 ี:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

  ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

หลักเกณฑแ์ละวธิีกำรในกำรขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้

ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว ้

ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.

2535 
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20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตข์องบลจ. 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด:  

เป็นไปตำมประกำศ 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทุน

รวมเป็นการท ัว่ไป:  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติำมหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำรท่ัวไป 

และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัตนัิ้นก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแกไ้ข

เยียวยำควำมเสยีหำยโดยไม่ชักชำ้ โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิำทระหว่ำงบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดกำร

กองทนุรวมยนิยอมใหน้ ำขอ้พพิำทเขำ้สูก่ำรพจิำรณำของอนุญำโตตลุำกำร 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม:  

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมมีหนำ้ที่ปฏบัิตติำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำร

กองทุนรวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งทีอ่อกโดยอำศัยอ ำนำจแหง่

กฎหมำยดังกล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ดังกล่ำว 

หำกบรษัิทจัดกำรกองทนุรวมไดด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่นัน้ ใหถ้อืวำ่บรษัิทจัดกำรกองทุนรวม

ไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำมในขอ้ผูกพัน

ของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน

รวมนี้ ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่ำวยอมรับทีจ่ะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและ

ขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทำ้ยขอ้ผูกพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ถอืเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND 

(TLMSEQ) 
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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 หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม 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 

(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม 

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บ

จากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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(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  

(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 
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(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 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ

ในอนาคต 

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และทรัพยส์นิของลูกคา้
รายอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถปุระสงค ์นโยบาย

การลงทนุและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่า ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุน
รวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นว่า

การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บรษัิทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ จน
ก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ไดป้ฏิบัติตามหนา้ที่ของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถงึ

เหตกุารณ์ดังกลา่ว 

(5) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของ
กองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวม ทีฝ่ากไว ้

(6) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดค้ านวณตามหลักการที่ก าหนดภายใตห้ัวขอ้ 16 “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน” ของโครงการ

จัดการกองทนุรวม 

(7) พจิารณาเกีย่วกับการที่จะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการของบรษัิทจัดการตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูดู้แลผลประโยชน ์เชน่ 

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย 

จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งขายคนื
หน่วยลงทุนที่ไดร้ับไวแ้ลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจ าเป็น ท าใหไ้ม่

สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ

ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอืน่แทนเงนิ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถ

ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทุนตกลง
ทีจ่ะรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด 

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการช าระหนี้ดว้ย
เงนิสดตามตราสารแหง่หนี้ 

การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนนิการจัดท าการใหค้วาม เห็นชอบ

เป็นหนังสอื และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบในทันททีุกครัง้ทีเ่กดิกรณี โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐาน

การใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) ด าเนนิการอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความ รับผดิชอบของผูดู้แล

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

(9) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึ

ประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกล่าว 
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(10) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย

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

(11) ดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แล

ผลประโยชนข์องกองทนุรวมจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(12) จ่ายเงนิเฉลีย่คนืค่าหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูช้ าระบัญชตีามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิี่คงเหลืออยู่
หลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการกองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่งๆ ทีก่องทนุรวมไดม้า

หรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรือไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งการ

จัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

หากมเีหตอัุนควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ดังกล่าว

ในวรรคหนึง่ ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอืปลอม ผูดู้แลผลประโยชน์มี

หนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี

(14) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดส่งใหบ้รษัิทจัดการเพื่อใชป้ระกอบการจัดท า
รายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่

วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(15) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท า
หนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดที่

จ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
เสร็จสิน้สมบรูณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการต่อไดทั้นท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชจีะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดู้แลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน
รวม 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้ง

จัดใหม้ีสถานที่เก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรือ

พจิารณาด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายแก่

กองทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผดิของผูดู้แล 

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะเป็นการเปิดเผยโดย
อ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรือการไม่

กระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตุอันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้ก่
ผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมีหนา้ที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให ้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสือเพื่อ
รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้
จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อน
อยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 



 กองทนุเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทนุ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (ขอ้ผกูพนั) --- TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND   33 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด 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/หรอื บรษัิท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรอื หน่วยงานอืน่ทีม่คีุณสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืศูนยร์ับฝากต่างประเทศ หรอืผูร้ับฝากทรัพยส์นิทีดู่แลผลประโยชน์แต่งตัง้เพื่อเก็บ

รักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

3. ผูส้อบบญัช:ี  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์0-2296-2000 
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5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย:  

ไมม่ ี

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

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

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

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 เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง

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

เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ:  

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ:  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

กองทุนเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทุน จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออก

เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่

ละราย เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้ีการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน

รูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 (2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมกีารท ารายการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุนในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก 

และ/หรอื ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน
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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:  

กรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบปัญหา 

ขาดสภาพคล่องหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการเมือ่มีการผดินัดช าระหนี้หรอืมีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้หรือเมื่อมีปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

การด าเนนิการ 

ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ

มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธิ

เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้1 หรอืเมือ่ปรากฎ

ขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่
ลงทนุโดยมนัียส าคัญตอ่ NAV ของกองทนุนัน้ประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย
ราคาทีส่มเหตุสมผล2 

1. การก าหนดใหเ้ป็น 

ผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิ

ไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีบ่รษัิท

จัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื
สทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บรษัิท

จัดการด าเนนิการตาม 1.2 กอ่น
แลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน

ผูถ้อืหน่วย ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้

หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้
เป็นผูม้สีทิธไิดก็้ได ้หรอืเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิที ่

บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารทีล่งทนุนัน้
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 

2. การแจง้ตอ่

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง เงนิส ารอง (ถา้ม)ี และ

วันที ่บรษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืวันทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึ
พฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 หรอืนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะ
ไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 
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การด าเนนิการ 
ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ
มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้1 หรอืเมือ่ปรากฎ

ขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่
ลงทนุโดยมนัียส าคัญตอ่ NAV ของกองทนุนัน้ประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย
ราคาทีส่มเหตุสมผล2 

3. การจัดใหม้ขีอ้มลู จัดใหม้ขีอ้มลูตาม 2. ไวท้ีส่ านักงาน
ใหญ ่ส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ

และสถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ช ้

ในการซือ้ขายหน่วยของกองทุน 

ภายในวันท าการถัดจากวันที ่บรษัิท
จัดการแจง้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย30 วัน
ดว้ย 

- 

1 บรษัิทจัดการไมต่อ้งน าตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
2 บริษัทจัดการไม่ตอ้งน าตราสารนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแลว้มีความเชื่อ โดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ โดยไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ไดม้กีารก าหนดผูม้ีสทิธไิดร้ับเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิอืน่ที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ตาม 1. บรษัิทจัดการ

จะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันเพือ่กองทนุไดต้่อเมือ่มกีารด าเนนิการ ดังนี้ 

(1) ระบรุายละเอยีดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ไวใ้นขอ้ผูกพัน 
(2) ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยกอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ โดยด าเนนิการดังนี้ 

(2.1) ระบุรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิที่กองทุนจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มูลค่าของทรัพยส์นิ ประมาณ
การค่าใชจ่้าย เชน่ ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ ค่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ และค่าใชจ่้ายในการจ าหน่าย

ทรัพยส์นิ เป็นตน้ 
(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 

(2.3) จัดใหม้หีรอืจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้่ามกีารผดินัดช าระหนี้เกดิขึน้ 
(2.3.2) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ีบ่รษัิทจัดการจัดท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสาร

หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้

สว่นที ่2 การด าเนนิการเมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุ 

การด าเนนิการ รายละเอยีด 

1. แจง้ขอ้มูลต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วันท าการนับแต่วันทีไ่ดร้ับ
ทรัพยส์นิมา 

ขอ้มลูดังนี้  
ประเภท จ านวน และชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง วันที ่บรษัิท

จัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ พรอ้มทัง้รายละเอยีด
เกีย่วกับทรัพยส์นิทีไ่ดร้ับโดยมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยเกีย่วกับทรัพยส์นิดังกลา่ว มูลคา่

ทรัพยส์นิ คา่ใชจ่้ายในการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวันท าการถัด

จากวันทีบ่รษัิทจัดการไดแ้จง้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิท

จัดการตลอดจนสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วย 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการด าเนนิการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการระบุไว ้

ในการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถัดจากวันทีไ่ดร้ับทรัพยส์นินัน้มาวา่
กองทนุไดร้ับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ซึง่ผูล้งทนุสามารถขอดูรายละเอยีดไดท้ี่

ส านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ โดยใหร้ะบไุวใ้นการประกาศ
ดังกล่าวไมน่อ้ยกว่า 3 ครัง้ตดิตอ่กัน 
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การด าเนนิการ รายละเอยีด 

3. ก าหนดราคาทรัพยส์นิทีก่องทุน
ไดร้ับมาจากการรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิอืน่ 

เพือ่ใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดย
ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุทีม่กีาร

รับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

4.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 บรษัิทจัดการตอ้งไมน่ า

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 4.1 บรษัิทจัดการตอ้งน าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก

การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

5.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 ใหบ้รษัิทจัดการ จ าหน่าย

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าได ้
โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ (เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทีม่ี

สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพันและตามหลักเกณฑ์

และวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับ
ช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้สามารถลงทนุได ้บรษัิทจัดการอาจมี

ไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วต่อไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้ไม่สามารถลงทนุไดบ้รษัิทจัดการ
ตอ้งจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดย

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการ
อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีทีม่คี่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากทรัพยส์นิของ

กองทนุ เวน้แตก่รณีกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งเป็น 0 ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากเงนิส ารอง รายได ้หรอืผลประโยชนท์ีไ่ด ้

จากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแกผู่ถ้อืหน่วยภายใน 45 
วันนับแต่วันทีม่เีงนิไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 

6.1 ใหบ้รษัิทจัดการเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิอืน่คนืในแตล่ะครัง้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตาม 1. ของสว่นที ่1 แลว้แต่กรณี 

ภายใน 45 วันนับแตวั่นทีม่เีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 

6.2 ใหแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 

6.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย บรษัิท

จัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจะคุม้กับภาระคา่ใชจ่้ายก็ได ้

 หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จนครบถว้น

แลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้นัน้ไมคุ่ม้กับ
ภาระคา่ใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่

ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกลา่วมารวมค านวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี้

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกลา่วไดต้่อเมือ่ไดร้ะบรุายละเอยีดไวใ้นขอ้ผูกพันแลว้ 

6.4 ส าหรับกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 หากตอ่มาปรากฏวา่บรษัิทจัดการไดร้ับช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง

ดังกล่าวเป็นเงนิ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 
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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 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย

ลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน

รวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที่ 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 ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
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(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 าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(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
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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 

22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืด าเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย

ไดค้รัง้แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบรหิารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ เพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป 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 าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังนี้ 

1. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้ือหน่วย

ได ้
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2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

3. แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน เพือ่รวบรวม

เงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยใหผู้ถ้อืหน่วยโดยอัตโนมัต ิ

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วันท าการ

นับแต่วันทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิ

กองทนุเปิดนัน้ 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ที่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ หรอืเพราะเหตุครบ

ก าหนดอายโุครงการ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

1.2 แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทนุนัน้เป็นหลักทรัพย์

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥ 5 วันท าการก่อน วัน เลิก
กองทนุ 

2 ด าเนินการดว้ยวธิีการใด ๆ ใหผู้ถ้ือหน่วยและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรื่อง

ดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

≥ 5 วันท าการก่อน วัน เลิก

กองทนุ 

3 จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ
ทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุ 

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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