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ค าจ ากดัความ / ค านยิาม : 

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้  

กองทนุ หมายถงึ กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

หน่วยลงทนุ  หมายถงึ  หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้  

บรษัิทจัดการ  หมายถงึ  บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทาลสิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  

ผูส้นับสนุนการขาย หมายถงึ  บคุคลหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการกองทนุมอบหมายใหท้ าหนา้ที ่

หรอืรับซือ้คนื   ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณีของกองทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ  วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ  และ/หรือ
ตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิ  

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  ราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณจากมูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้

ขายนัน้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี หรอืคา่ใชจ้่าย 
(ถา้ม)ี รวมทัง้ภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หมายถงึ  ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท า
การซือ้ขายนัน้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี หรอื

คา่ใชจ้า่ย (ถา้ม)ี รวมทัง้ภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลาดหลกัทรัพย ์/ SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

ค าเสนอซือ้  หมายถงึ  ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการทั่วไปที่ผูท้ าค าเสนอซื้อตอ้ง

ปฏบิัตติามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งโดย
แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจบุนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย ลงทนุทีม่ี

ราคาไม่ถกูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งแทนการเพิ่มหรือลด

จ านวนหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการ

ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิทใหญ ่ หมายถงึ  บรษัิทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวมโดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไม่

มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่
ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

บรษัิทยอ่ย  หมายถงึ  บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มี
งบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผู ้

ถอืหุน้ลา่สดุ 

กจิการ หมายถงึ  บริษัทที่มีหลักท รัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักท รัพย์  บริษัทที่ม ี

หลกัทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยห์รอืบรษัิทมหาชน จ ากดั 

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญช ีทีส่ภาวชิาชพี บัญชี

ก าหนดเกีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวม 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ  
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สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ดรั้บอนุญาตและจด ทะเบยีน
กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ท าการสง่เสรมิ

และพัฒนาธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับการจัดการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส านักงานคณะกรรมการ หมายถงึ  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ก.ล.ต.  

เงนิส ารอง หมายถงึ  จ านวนเงนิทีต่ัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิที ่ไดจ้าก

การรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  

สทิธเิรยีกรอ้ง หมายถงึ  สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการประกอบธรุกจิของสถาบันการเงนิตามกฎหมาย
วา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรัพย์สนิที่เกี่ยวขอ้งกับโครงสรา้งพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูป

แบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านอง
เดยีวกับกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูป

บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

หน่วย property หมายถงึ หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวขอ้งกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูป

แบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่วา่ตามกฎหมาย

ไทยหรอืตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบัน
การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator หมายถงึ  บคุคลดงันี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

counterparty limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
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credit derivatives หมายถงึ  derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ
ทรัพย์สินที่ไดรั้บการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยัง

คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มภีาระ

ผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ี
ผลต่อการช าระหนี้ (credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความ

เสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพัน
ดงักลา่ว 

credit event หมายถงึ  เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ระบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ  อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถ

ในการช าระหนีต้ามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on หมายถงึ  derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

organized exchange  

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ  กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึง่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกจิการที่
ประกอบธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทั ้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกอง

ดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

group limit หมายถงึ  อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอัตราส่วนการ

ลงทนุในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั 

investment grade หมายถงึ  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial 

Public Offering) 

issue rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

national scale หมายถงึ  มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ  มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไม่วา่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้ม

ผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กับ
ทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

organized market หมายถงึ  ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจา
ตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่งกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับตรา

สารนัน้ 

OTC derivatives หมายถงึ  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

 portfolio duration หมายถงึ  อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ  ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

single entity limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 
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SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 

underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิ 

 

1.  ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม:  

1.1 ชือ่โครงการจัดการ: กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

1.2 ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ):  TALIS FLEXIBLE FUND 

1.3 ชือ่ยอ่: TLFLEX 

1.4 ประเภทโครงการ: กองทนุเปิด 

1.5 ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6 การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

1.7 อายโุครงการ : -  ปี  -  เดอืน -  วนั  

1.8 อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : - 

1.9 เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บรษัิทจัดการอาจพิจารณาใหโ้ครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตสิ ิน้สุดลง โดยยุตโิครงการในช่วง
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกหรอืไม่น ากอง

ทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลกิโครงการ  โดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ  ทัง้นี้  บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกลา่วโดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเป็นส าคญัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สามารถลงทนุไดต้ามวตัถุประสงคข์องกองทนุอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอืน่ใดทีท่ า

ใหผ้ลตอบแทนของตราสารทีก่องทนุจะเขา้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอย่างมนัียส าคญั ทัง้นี ้ข ึน้อยู่กับดลุย
พนิจิของบรษัิทจัดการ 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย:  

2.1 จ านวนเงนิทนุของโครงการ: 2,000,000,000.00 บาท  

2.2 เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวน

เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนโครงการหรือไม่เกนิ 300 ลา้นบาท (คดิเป็น
จ านวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย) ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน

เงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ านวนทีเ่พิ่มอกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุน
ของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ

ด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

2.3 มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย: 10.0000 บาท  

2.4 จ านวนหน่วยลงทนุ: 200,000,000.0000 หน่วย  

2.5  ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท 

2.6  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท 

2.7  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 5,000.00 บาท 

2.8  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : 5,000.00 บาท 
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2.9  จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  

2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 

2.11 จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ : 500.00 หน่วย 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้หรอืเปลีย่นแปลงจ านวนหรอืมูลคา่ขัน้ต า่ขา้งตน้ในอนาคตได ้

(ทั ้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าสูงสุดดังกล่าวไดห้ากประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลัง) ซึง่บรษัิทจัดการจะปิด

ประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกล่าว (ทัง้นี้ หากใน

กรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 1 วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว) ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานสาขาของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื (ถา้ม)ี 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลคา่ขัน้ต า่ในการสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ที่
ระบไุวข้า้งตน้ได ้เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารตา่ง ๆ ของบรษัิทจัดการ 

 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน : 

3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ:  

เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรับนักลงทุนทั่วไปและนิตบิุคคลทีมุ่่งหวังผลตอบแทนทีด่ ีและกระจายความเสีย่งใน

การลงทุน โดยกองทุนจะน าเงนิทนุทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุนทีม่ปัีจจัยพื้นฐานด ี
ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก ซึง่เนน้ความมั่นคงของสถาบันผูอ้อกตราสาร และ

ผูรั้บฝากเงนิเป็นหลกั  หน่วยลงทนุของกองทนุ เชน่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวม หน่วยทรัสตเ์พือ่การลงทนุ
ในอสังหารมิทรัพย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอทีีเอฟ รวมทัง้หลักทรัพย์และ

ทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหรอืหลายอย่าง โดยบรษัิทจัดการจะปรับสดัสว่นให ้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาดทุน และตลาดเงนิ โดยเนน้ประโยชน์และผลตอบแทนของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุเป็นหลกั 

 

3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ผสม 

การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม: 

- ตราสารทนุ : ไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ 

- ตราสารหนี ้: ไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี้ 

- ทองค า : ไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในทองค า 

- น ้ามันดบิ : ไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในน ้ามันดบิ 

- สนิคา้โภคภัณฑ ์: ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในสนิคา้โภคภัณฑ ์

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์/REITs : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs 

- กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- อืน่ๆ : ไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทนุอืน่ๆ 

 

3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

 

3.4  ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ :  

กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 
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3.5 นโยบายการกูย้ืม (ถา้มี) :  บรษัิทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคนืในนาม
กองทนุไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ 

3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีัตปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-

Hedging) 

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100 

 

3.7  การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

 

3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active 
Management) 

 

3.9 ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) 

กองทนุจะใชต้วัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน (Benchmark) ตามสดัสว่นดงันี ้

(1) ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) รอ้ยละ 50  
(2) ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายรุะหวา่ง 1-3 ปี รอ้ยละ 20 

(3) ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายรุะหวา่ง 1-3 ปี รอ้ยละ 20 

(4) ผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิ 1 ลา้นบาท เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสกิรไทย ธนาคารไทยพาณชิย ์และธนาคารกรุงไทย รอ้ยละ 10 

ทั ้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Benchmark) ในการ
เปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดย

บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่น
ตัวชีว้ัดฯ ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัดฯ และเหตุผลในการเปลีย่นตัวชีว้ัดฯ ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บ

ไซดข์องบรษัิทจัดการภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไข และขอ้ก าหนดสมาคม 
บรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีที่
ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ดัฯ ไม่ไดจั้ดท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้

การเปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ผ่านการประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ

ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทนุได ้

 

3.10 ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น 

 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีด :  

กองทนุมนีโยบายกระจายเงนิลงทนุของกองทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารแห่งหนี้ เงนิ

ฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เชน่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์หน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอทีีเอฟ 

(ETF) เป็นตน้ รวมทัง้ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างไดต้ามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทุนจะพจิารณา

ปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
และสภาพตลาดในแตล่ะขณะ 
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กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) อกีทัง้
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ 

(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน (Efficient portfolio management)* เชน่ การ

ท าสัญญาสวอป และหรอืสัญญาฟอร์เวริ์ดทีอ่า้งองิกับราคาตราสาร / ราคาดอกเบีย้ หรือตามทีส่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เชน่ กองทุนรวมอาจเขา้ลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Futures) 

แทนการลงทนุโดยตรงในหุน้สามัญ ใหเ้หมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ หรอืกองทนุรวมอาจเขา้ลงทนุ
ในสญัญาขายตราสารลว่งหนา้ (Forward Contract) เพือ่ลดอาย ุPortfolio Duration 

นอกจากนี้ กองทุนอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse 

Repo) หรอืธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื รวมถงึอาจลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่า
กวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 

(Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (Unlisted 
Securities) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุนหรือมีไวใ้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient portfolio management) ไดเ้มือ่บรษัิทจัดการไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ริม่ประกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

 

3.12 รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ : ไมม่ ี

 

3.13 ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ:  

บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรือหาดอกผล
โดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพย์สนิ

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

 

สว่นที ่1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1. ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอืน่ที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารหนี ้

1.2.1 พันธบตัร 

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3 หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนี้อืน่ที่มีลักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดเพิม่เตมิ 
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1.3 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ศกุกู 

1.6 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note : SN) 

ทรัพย์สนิอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับขอ้ 1.1 ถึงขอ้ 1.6 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

2. คณุสมบตัขิองตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรัพย์สนิที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่
ครบถว้น ดงันี ้

2.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็นตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้แฝง ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรา
สารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกับตราสารทีบ่รษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจ

ลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิ
จากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

2.4 การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง เป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี ้

2.4.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying 

ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.4.2 หากการลงทุนในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบ
ทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ เวน้แตเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้น
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.4.3 ผูอ้อกตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอนตราสารทีม่ี

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดงักลา่วกอ่นครบอาย ุเมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

2.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่เสนอขายในประเทศ บรษัิทจัดการจะ

ด าเนินการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ดังต่อไปนี้ก่อน
การลงทนุ 

2.4.4.1 ใหผู้อ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ 

ตราสารทีม่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงไปยัง TBMA ทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบรษัิทจัดการให ้

ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถัดไป   

2.4.4.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหนา้แฝงอย่างมีนัยส าคัญ ใหผู้อ้อกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 

ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงไปยัง 
TBMA ทนัท ี 

 

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้ 

1. มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

 

2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึง่ถูกลงทนุ (invested MF) ตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงันี ้

(ไมใ่ชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  
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2.1 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับทีก่องทุนรวม (investing fund) สามารถ
ลงทนุได ้

2.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวนตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญาของกองทนุรวม (investing fund) 

2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวนตามประเภททรัพย์สนิส าหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของกองทุนรวม 
(investing fund) 

2.4 มกีารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุ

รวม (investing fund) 

 

3. กรณีทีก่องทุนทีไ่ปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested 
MF) ตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์    

 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี ้

1.  ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอรต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1.  คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนติบิคุคลดงันีท้ีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณชิย ์

1.2  บรษัิทเงนิทนุ 

1.3  บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษัิทหลกัทรัพย ์

1.5  บรษัิทประกนัภัย 

1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.7  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.8  นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo  ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศตอ้งม ี

credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
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2.2 ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทุน 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3 ตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับ

แตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

2.4 ตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ หรอืศกุูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.4.1 มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอือันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตรา

สารหรอืคูส่ญัญาอยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็นอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอื

คูส่ญัญาตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้า

ประกนัอยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึง่มีอายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขีอ้มูล

ราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit 
rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.5.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 

credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้  หรอืทีม่ขีอ้มูล
ราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit 

rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

2.6.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 
credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

 

3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  

 

4.  รวมถงึขอ้ก าหนดอืน่เพิ่มเตมิทีบ่รษัิทจัดการตอ้งปฏบิัตสิ าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑท์ี่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรัพย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้ 

1.  คู่สญัญา  ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สัญญา
ดังกลา่วกระท าการในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนิน

กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.3  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณชิย ์

1.6  บรษัิทเงนิทนุ 

1.7  บรษัิทหลกัทรัพย ์

1.8  บรษัิทประกนัชวีติ 

1.9  กองทนุสว่นบคุคลรายใหญ ่
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1.10  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

 

2.  หลักทรัพยท์ีใ่หย้ืม  ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรือ
หลกัทรัพยท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนับรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรือเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพื่อเป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้ง

เป็นหลกัประกนัดงันี ้ 

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษัิท

เงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพัน  

3.1.4 ตั๋วแลกเงนิ หรือ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่ีก าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 

270 วนันับแตว่นัออกตัว๋และเป็นตั๋วทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.1.5 ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่มี credit 
rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

3.1.5.1 มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ หรอือนัดับความน่าเชือ่ถอืของ
ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาอยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชือ่ถือ

ของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 

rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง 

หรอืผูค้ ้าประกนัอยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหนีท้ีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนังสอืค ้าประกันทีธ่นาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพย์
ใหแ้กก่องทนุ  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีม่รีายชือ่อยู่ในดัชนี  SET50  ทัง้นี้ ใน

กรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสารทนุ กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้

3.1.9  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

3.2 ด าเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ซึง่จะ
มผีลใหบ้รษัิทจัดการสามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลกัประกันตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้ม่สามารถบังคับตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทใีนทรัพยส์นิดงันี ้

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี ้

3.5.2.1 บัตรเงนิฝากหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิที ่ธนาคารพาณิชย ์ บรษัิทเงนิทนุหรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

3.5.2.2 ตั๋วสญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับ
แตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่
อยา่งใดดงันี ้

- มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ หรอือันดับความน่าเชือ่ถอื

ของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาอยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็นอันดับความ
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น่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการ
จัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

- มีอันดับความน่าเชือ่ถือของผูม้ีภาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก

หลงั หรอืผูค้ ้าประกนัอยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา :  ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลีักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญา
ยมืและใหย้มืหลกัทรัพยแ์ละหลกัประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย์ 

 

สว่นที ่6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอยา่งดงันี ้

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่ีองคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 

หรอื 1.7 

1.6 ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 

1.7 สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรัพยอ์า้งองิอืน่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน
หรือราคาของ derivatives เท่านั้น  ทั ้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น

องคป์ระกอบของดชันดีงักลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวตอ้งมีลักษณะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะ
ลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  

2.2.1  derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูค้ า้ 

derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมีการช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้นตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบ

สนิคา้นัน้ก็ตาม 

 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันตีาม 1.7 – 1.8 ดชันดีงักลา่วตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
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3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบของดชันี  ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง

เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันทีีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ 

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตัวมนี ้าหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 20 ของน ้าหนัก

ทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้าหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 35 ของ
น ้าหนักทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมี

น ้าหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองค์ประกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรือเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคา

ทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

3.2.3 ดชันอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได ้

โดยตรง 

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรือสัญญานั้นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษัิท

จัดการ  ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะจัด
ใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสือ่ทีม่ีการเสนอขอ้มูลอย่างทัน
เหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันดีังกลา่วตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึง่อยา่งใดหรอื

หลายอยา่งดงันี ้

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้

โภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบันหรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ของสนิคา้

โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดชันีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิท
จัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อได ้

อยา่งเหมาะสม 

 

4.  หลกัเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระ
ที่กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน 

derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส ิง่เดยีวกับทรัพย์สนิที่จะลดความ
เสีย่ง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  
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6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทุก

วันที ่15 และวันสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบรษัิท
จัดการจะค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้

 

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามเงือ่นไขดงันี ้

7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกับธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น 
โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตอ้งช าระเงินตาม

ขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกัน
ความเสีย่งครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบ

ก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit 

Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสี่ยงมี
หนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรือเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่

ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงของ

สนิทรัพย์อา้งองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดย
ผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รืออัตราลอยตัวที่

อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรัพย์อา้งองิ เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ ื้อประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่

เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่า

จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้

7.3.1  มผีลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2  ไม่มีขอ้ก าหนดที่ท าใหส้ทิธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที ่
credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ: 

ไมม่ ี
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3.14 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุในประเทศ: 

บรษัิทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่เพื่อเป็น

ทรัพยส์นิของกองทุน ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทุน บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณี มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
gradeแตต่ า่กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝาก 

หรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารทีรั่ฐบาลเป็นประกนั  

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การด าเนนิงานของกองทนุ) 

ไมเ่กนิ 20% 

5 ต ร า ส า ร ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ร บ ถ ้ ว น ดั ง นี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอื 
ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 

5.2  เสนอขายในประเทศไทย                   

5.3   มี  credit rating อยู่ ใน ระดั บ  investment 
grade 

5.4 เป็นตราสารทีอ่ยู่ในระบบ organized market 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

ไมเ่กนิอัตราดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1)  20% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุในbenchmark + 
5% 

 

6 ทรัพยส์นิดงันี ้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่

รวมถึงต ราสารทุ นที่ ผู ้ออกต ราสารอยู่ ร ะห ว่าง
ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรัพยซ์ือ้ขายใน SET) 

6.2  ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไม่วา่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของ

บรษัิทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์
ส าหรับผูล้งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึบรษัิทที่

อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการเพิก

  

ไมเ่กนิอัตราดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1)  15%  หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรัพยส์นิใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

6.3  หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ

ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน SN หรอืศุ

กกู 

6 .4 .2   มี  credit rating อยู่ ใน ระดั บ  investment 

grade  

6.4.3  เป็นตราสารทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย

และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อก

จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย ์ต่างประเทศที่

ไดรั้บ อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย) 

6.4.4  เป็นตราสารที่อยู่ ในระบบของ organized 

market หรอืเทยีบเทา่ 

6.5  ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ ใน

ระดั บ  investment grade และอยู่ ใน ระบบของ 
organized market หรอืเทยีบเทา่ 

6.6  หน่วย infra หรอืหน่วย property ดงันี ้

6.6.1  ห น่วย  infra หรือห น่วย  property ที่ จด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับ

ผูล้งทนุทัว่ไปของ SET  (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่ว
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการ

เพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET)  

6.6.2  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีอ่ยูใ่น 

ระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.6.1 

6.7  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ใน
ระดบั investment grade 

6.7.1  reverse repo 

6.7.2  OTC derivatives 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิ 5% 
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สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทาง

การเงนิกับบรษัิทดงักลา่ว   

ไมเ่กนิอัตราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แลว้แต ่

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

       ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ  

group limit ของคูส่ญัญา 

 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ ทีน่ติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน

ตา่งประเทศของนติบิคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอื
คูส่ญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณชิย ์

1.3  บรษัิทเงนิทนุ 

1.4  บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่วีตัถุประสงค์

เพือ่การด าเนนิงานของกองทนุ และทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บ
โอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื 

securities lending หรอื derivatives) 

ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ร ว ม กั น ไ ม่ เ กิ น  45%  
เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี  

2 ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1  ตัว๋แลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิหรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้ม

เปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
ในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้

กองทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลา 

       การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 ตราสารดงันี ้(total SIP) 

5.1  ตราสารที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน    
SET 

5.2  ตราสารทีไ่ม่ไดซ้ือ้ขายอยู่ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส าหรับผูล้งทนุทัว่ไปของ SET 

5.3  ตราสารทีซ่ือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผู ้

ลงทุนทั่วไป ซึง่อยู่ระหว่างแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการเพิก
ถอนตราสารดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 

ทกุประเภทรวมกนั 

ไมเ่กนิ 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.4  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที่ไม่ไดอ้ยู่ในระบบของ organized market หรือ

เทยีบเทา่ แตไ่มร่วม B/E และ P/N 

6 derivatives ดงันี ้

6.1  hedging limit :  

การเขา้ท าธรุกรรม 

derivatives ทีม่ี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การลด

ความเสีย่ง 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู่ 

 

 
 

 

 6.2  non-hedging 
limit : การเขา้ท า

ธรุกรรม derivatives ที่
มใิชเ่พือ่การลดความ

เสีย่ง 

global exposure limit 

กรณีกองทนุไมม่กีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจากการ           
ลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 

100% ของ NAV 

 

OTC derivatives limit 

ไมเ่กนิ 25% ของ NAV 

 

 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนั ตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู ของผูอ้อก
รายใดรายหนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

หรอืตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิรวม (total liability) ของผูอ้อก

รายนัน้ (ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิลา่สดุ) 

หมายเหต:ุ มลูคา่หนีส้นิรวม (total liability) ไมใ่หนั้บรวมรายการ

เจา้หนีก้ารคา้ รายไดรั้บลว่งหนา้ คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย และหนี้สนิของ

เจา้หนีท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับบรษัิท เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกนิ 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้
แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย

ตอ้งเป็นหน่วย CIS ของกองทนุทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมท่ีม่ขีนาดเล็ก และมี

การเสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 25% ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra  

ทีอ่อกหน่วยนัน้ 

 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 25% ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 

property ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
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สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจัดการจะ
ด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบัต ิ
และจัดสง่รายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กดิกรณี

ดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตไ่มเ่กนิ
กวา่ 90 วนันับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัตเิวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4. 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัตมิีคุณสมบัติ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ 

จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถึงวันที่ไดจ้ าหน่ายทรัพย์สนินั้นออกไปหรือวันที่
ทรัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิแลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมทัง้จัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว 

 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวนัทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไป

ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จัดส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บ

ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการ

ลงทนุทีก่ าหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

ส าคญั แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี ้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  

(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ประเภททรัพยส์นิ ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิหรอืตัว๋สญัญา

ใชเ้งนิ  

(ข) 90 วันนับแต่วันสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม 

(3) (ก)  

(4)  เมื่อบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถงึวันที่สามารถแกไ้ขให ้

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทั ้งจัดส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถัดจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

 

3. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแตต่อ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี้ จนเป็นเหตใุหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิัยหรือเหตุจ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การด าเนนิการดังกลา่ว

จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้ง
ค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบรษัิทจัดการในเรื่อง

ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้



กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

22 

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :   ไมม่ ี

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก:  

5.1 ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

บรษัิทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหน่วยละ 10.00 

บาท บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บวกภาษีมูลคา่เพิม่ ซึง่ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อ
ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิท

จัดการ ในระหวา่งเวลาท าการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี 
ในกรณีทีม่ยีอดการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ เทา่กบัจ านวนเงนิทนุของโครงการกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและด าเนินการจดทะเบียนกอง

ทรัพยส์นิของโครงการเป็นกองทนุรวม 

ส าหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยเปิดบัญชกีองทนุรวม จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค า

ขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรือแบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอืน่ใดตามที่
บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชกีองทนุดังต่อไปนี้ เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาต

จากบรษัิทจัดการเป็นอยา่งอืน่ 

กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) เอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับหรอืจะก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีนติบิคุคล 

(1) ส าเนาหนังสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ และส าเนาหนังสอืบรคิณห์สนธ ิพรอ้มลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนติบิคุคล 

(2) ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 

(3) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนติบิคุคล พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ) และส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(5) เอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับหรอืจะก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึชือ่ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชี ือ่
แรกในใบค าสั่งขอเปิดบัญชเีป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทนุ 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 

ผูส้นใจลงทุนของกองทุนนี้ สามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบค าขอ

เปิดบัญชกีองทุน และใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บริษัทจัดการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรั้บการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการทุกวันและเวลาท าการใน

ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

5.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ 

(1) ผูส้นใจลงทุนกรอกใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัท

จัดการก าหนด ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจนพรอ้มลงนาม แลว้สง่มอบเอกสารขา้งตน้

พรอ้มเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นตามจ านวนทีส่ัง่ซือ้ทีบ่รษัิทจัดการ 
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(2) มูลค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่า 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
และภาษีมลูคา่เพิม่ 

5.2.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) ผูส้นใจลงทุนกรอกใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการก าหนด ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจนพรอ้มลงนาม แลว้สง่มอบเอกสารขา้งตน้

พรอ้มเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี 

(2) มูลค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่า 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

และภาษีมลูคา่เพิม่ 

5.2.2.3 ATM  

ไมม่ ี 

5.2.2.4 Tele-bank  

ไมม่ ี

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

ไมม่ ี 

5.2.2.6 Internet  

ไมม่ ี 

5.2.2.7 หักบญัช ี 

ไมม่ ี

 

5.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

5.3.1 บรษัิทจัดการ  

(1) ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ ภายในระยะเวลา
เสนอขายโดยช าระเป็นเงนิสด/เงนิโอน เช็คหรือดราฟตท์ี่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก

บัญชเีดยีวกับทีท่ าการของบรษัิทจัดการภายในวันเดยีวกับทีส่ั่งซือ้เทา่นัน้ โดยเช็คหรอืดราฟต์
จะตอ้งลงวนัทีเ่ดยีวกบัวันทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม "บญัชซีือ้หน่วย

ลงทุนของ บลจ.ทาลสิ" หรือบัญชอีืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบัญชทีี่รับช าระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ั่งซื้อ
หน่วยลงทนุเพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่ไวห้ลงัเช็คหรอืดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะ

ออกหลกัฐานการรับเงนิและค าสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนอืจากทีก่ลา่วไว ้

ขา้งตน้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และ/หรอื เช็คหรอืดราฟตถ์ูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

จากธนาคารของผูส้ัง่ซือ้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือเพิม่เตมิบัญชซีือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ไดใ้น

อนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบัญชดีังกลา่วอาจเป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคาร

พาณิชยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอืบัญชอีอมทรัพยก็์ได ้ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ 
หรอืผลประโยชน์ใดๆ เกดิขึน้ในบัญชซีือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็น

ผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดการอาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิาร

ของบรษัิทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้าก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงนิที่ไดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นมายังกองทุนนี้

ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดต้ามหลักเกณฑ/์เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 
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อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัสดุทา้ยของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) โดยจะรับช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงนิโอน และ/หรือ

แคชเชยีรเ์ชค็ เทา่นัน้ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการไดเ้รียกเก็บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้
เต็มจ านวนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน

และดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากเงนิดงักลา่ว (ถา้ม)ี เขา้บญัช ี"กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้" ซึง่เป็น
บัญชเีดนิสะพัด หรือบัญชอีอมทรัพยท์ี่บรษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน์กองทุน 

หรือบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วัน

ปิดการเสนอขายครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชนีี้ไดใ้นอนาคต โดย

ไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิ บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิก

รายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทนัท ี 

(4) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทนุเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้โดยบรษัิทจัดการ เพือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี้ ผูส้ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิเต็มมูลคา่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้
เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่หนังสอืรับรองแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษีส าหรับ

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียภ์ายใน 7 

วนัท าการนับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตด าเนนิการเป็นอย่างอืน่ 

(6) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ

ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

(7) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้
หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

5.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยช าระเป็นเงนิสด/เงนิโอน เช็ค

หรอืดราฟตท์ีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสัง่ซือ้ภายในวันเดยีวกับทีส่ัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยเช็คหรอืดราฟตจ์ะตอ้งลงวันที่

เดยีวกับวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชซีือ้หน่วยลงทุนของ 

บลจ.ทาลสิ" หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบัญชทีีรั่บช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน 
และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตอ้งระบชุือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพื่อ

ความสะดวกในการตดิตอ่ไวห้ลงัเช็คหรอืดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
จะออกหลกัฐานการรับเงนิและค าสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนอืจากทีก่ลา่วไว ้

ขา้งตน้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิ

คา่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ 

บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเตมิบัญชซีือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ไดใ้น

อนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบัญชดีังกลา่วอาจเป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคาร
พาณิชยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอืบัญชอีอมทรัพยก็์ได ้ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ 

หรอืผลประโยชน์ใดๆ เกดิขึน้ในบัญชซีือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็น

ผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดการอาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิาร

ของบรษัิทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้าก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงนิที่ไดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นมายังกองทุนนี้

ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดต้ามหลักเกณฑ/์เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 
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อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัสดุทา้ยของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) โดยจะรับช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงนิโอน และ/หรือ

แคชเชยีรเ์ชค็ เทา่นัน้ 

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืไดเ้รียกเก็บเงนิค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ต็มจ านวนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะน าเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผู ้

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากเงนิดังกลา่ว (ถา้ม)ี เขา้บัญช ี"กองทุนเปิดทาลสิ 
เฟล็กซเิบิล้" ซึง่เป็นบัญชเีดนิสะพัด หรือบัญชอีอมทรัพย์ที่บรษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แล

ผลประโยชน์กองทุน หรอืบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเตมิไดใ้นอนาคต ภายใน 5 

วนัท าการนับตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชนีี้ไดใ้นอนาคต โดย

ไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ  

(3) ในกรณีทีเ่ช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะ

ด าเนนิการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทนัท ี

(4) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทนุเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการ เพือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี้ ผูส้ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิเต็มมูลคา่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้
เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่หนังสอืรับรองแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษีส าหรับ

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียภ์ายใน 7 

วนัท าการนับแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตด าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 

(6) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ

ขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

(7) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้
หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

5.3.3 ATM  

ไมม่ ี 

5.3.4 ทางโทรศพัท ์ 

ไมม่ ี

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

ไมม่ ี

5.3.6 Internet  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือาจมบีรกิารรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารอนิเตอรเ์น็ต โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืแตล่ะรายก าหนด 

5.3.7 หักบญัช ี 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอาจมีบรกิารรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการหักบัญช  ีโดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืแตล่ะรายก าหนด 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ้ 5.2.2 และ 5.3 ได ้ตาม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก
บรษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านัก
สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคนื (ถา้มี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิาร ซึง่การ

ด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 
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5.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลักเกณฑ ์“สัง่ซือ้

ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีทีส่ั่งซือ้พรอ้มกัน และมจี านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ามารถ
จัดสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางสว่นหรอืทัง้หมดได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้ หลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่ซือ้

หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสรรหน่วยลงทนุ เมือ่บรษัิทจัดการพบวา่บคุคลใดหรอืกลุ่มบคุคล
เดยีวกันใดไดจ้องหรอืสั่งซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจท าใหไ้ดรั้บการจัดสรรเกนิกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรทั ้งหมด เวน้แต่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดรั้บการยกเวน้หรือ
เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

และเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิทจัดการมี
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่

หรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอื ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอืน่ใดตามที่บรษัิทจัดการ

ก าหนด ไม่ครบถว้นเพยีงพอส าหรับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิ และ/หรือ ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึง่มีรายละเอียดตามที่บริษัท

จัดการก าหนด 

(ข) บรษัิทจัดการเห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวอาจมลีักษณะเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิ และ/หรอื ใช ้

เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีกัษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ  

 

5.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น และ/หรอื ในกรณีที่

บรษัิทจัดการตอ้งยุตโิครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภายหลังจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เนื่องจากจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหป้ระชาชนไดไ้มถ่งึ 35 ราย หรอืมกีารจัดสรร

หน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด อันเป็นเหตุใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏเิสธการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น

กองทนุรวม หรอืกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดค้รัง้แรกไมเ่พยีงพอตอ่การบรหิารจัดการลงทนุ และ/

หรือ ดว้ยเหตุอืน่ใดทีก่ระทบต่อการบรหิารจัดการกองทุน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจัดการ โดย
บรษัิทจัดการจะยตุกิารจ าหน่ายหน่วยลงทนุและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน

นับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื จะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวธิกีารที่

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุด

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  ทังนี้ หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ได ้
ภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ไดอ้ันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระ

ดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่รบก าหนดเวลานั้นใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดว้ย 

 

5.6 ขอ้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทนุ 

5.6.1 เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบรหิารจัดการกองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ การเสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
รับ/ปฏเิสธทีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดการมี

วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือ ง
สหรัฐอเมรกิา ผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง

ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรัฐอเมรกิา 

5.6.2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้เป็น

ผลใหบ้คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
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ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน เวน้แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไ่ดรั้บการยกเวน้หรอืเห็นชอบ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด 

5.6.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับ

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มผีลกระทบต่อการบรหิารจัดการกองทุน หรือ 
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฏหมายหรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

5.6.4 เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิทจัดการ

มีสทิธทิี่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอื ใบค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอืน่ใดตามที่
บรษัิทจัดการก าหนด ไมค่รบถว้นเพยีงพอส าหรับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึง่มี
รายละเอยีดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

(ข) บรษัิทจัดการเห็นวา่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผดิตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอก
เงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรือ
ขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ 

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- Internet 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจะ

เริ่มเปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วันนับแต่วันจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม ซึง่บรษัิทจัดการจะปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ สถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) ใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให ้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ทัง้นี้ ผูล้งทุน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

6.2.1 วธิกีารขายหน่วยลงทนุโดยตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ก) ผูส้นใจลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอื แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรอื เอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

กองทนุดงัทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 5.2 

(ข) ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบ ใบค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิท
จัดการ และสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี้  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและ

ชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยใหถ้อืวา่เป็นรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้
ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคา

ทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ค) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต า่กวา่ 5,000 บาทหากเป็นการสัง่ซือ้ครัง้แรก 

และไม่ต า่กวา่ 5,000 บาทส าหรับการสั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่ง 

ๆ ในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื เอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหค้รบถว้น
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ถกูตอ้งและชดัเจน แลว้น าเอกสารดงักลา่ว ซึง่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้สง่
มอบเอกสารหรอืหลักฐานใดๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม

จ านวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ง) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด/เงนิโอน เช็คหรอืดราฟต ์ที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายในวันสัง่ซือ้ในเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานทีรั่บค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 

โดยเช็คหรอืดราฟตจ์ะตอ้งลงวันทีเ่ดยีวกับวันทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม "บัญชซีือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลสิ" หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็น

บัญชทีีรั่บช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลข

โทรศพัทข์องผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่ไวห้ลงัเชค็หรอืดราฟต ์นัน้ดว้ย 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงนิและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็น

หลกัฐาน  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนอืจากทีก่ลา่วไว ้

ขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิ

คา่ซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และ/หรอื เช็คหรอืดราฟตถ์ูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

จากธนาคารของผูส้ัง่ซือ้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

(จ) ในการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทุนเปิดอืน่ที่จัดตัง้โดยบรษัิทจัดการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผูส้ั่งซื้อ
หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบรษัิท

จัดการไมไ่ด ้ 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
และขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(ช) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับ
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 7 วัน

ท าการนับแตว่ันค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่าง
อืน่ 

(ซ) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ จะท าในวันถัดจากวันที่ท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุจ านวนนัน้  

(ฌ) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึง่ตามที ่

บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน
ท าการกอ่นการใชส้ทิธปิิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

และ/หรือ เว็บไซต์ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) และจะปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื  

6.2.2 ATM 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคาร

ทางเอทเีอ็ม ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืก าหนด 

6.2.3 ทางโทรศพัท ์

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอาจรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทาง

โทรศัพท ์ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

ก าหนด  

6.2.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ตาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืก าหนด  

6.2.5 Internet 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืก าหนด 
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(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเตอรเ์น็ต สามารถขอใช ้

บรกิารไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิท

จัดการ ซึง่เมื่อไดรั้บอนุมัตแิลว้ บรษัิทจัดการจะส่งไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง 

Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพื่อใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้ชือ่ผูใ้ช ้(User 
Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเขา้ใชบ้รกิาร ทัง้นี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสามารถท า

รายการซือ้หน่วยลงทนุทางอนิเตอรเ์น็ตไดต้อ่เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากไดอ้นุมัตกิารตัด
บญัชแีลว้ 

อนึ่ง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเตอร์เน็ตแก่ผูส้ั่งซื้อ

หน่วยลงทนุทีเ่ป็นบญัชซีือ้ขายร่วม และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(ข) ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทาง

อนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและ
ผกูพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวด้งักลา่ว  

(ค) ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอร์เน็ตไดทุ้กวันตลอด 24 
ชั่วโมง โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในวันท าการซื้อขายใหถ้ือว่าเป็น

รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้

วนัท าการซือ้ขายซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  และการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
หลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวัน

ท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่
เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ง) ธนาคารเจา้ของบญัชจีะท าการหักเงนิตามจ านวนเงนิทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุท ารายการจากบัญชี

เงนิฝากที่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นการขอใชบ้ริการกองทุน ซึ่งหากเงนิในบัญชีไม่
เพียงพอ ธนาคารจะยกเลกิค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผู ้

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

หากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากวา่ 5,000 บาทส าหรับการสั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ 
โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในการท ารายการ 

(ฉ) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตภายหลัง

จากเวลาท ารายการทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไม่ได ้หากไดท้ ารายการจนเสร็จสมบรูณ์แลว้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ยกเวน้กรณีทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจากระบบงานทีใ่หบ้รกิารในเรื่อง

ดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการสอบสวนขอ้ผดิพลาด และแกไ้ขเสร็จสิน้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะพจิารณาผ่อนผันได ้

(ช) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับ

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตด าเนนิการเป็นอย่างอืน่ 

(ซ) การเพิ่มหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้จะท าในวันท าการถัดจากวันที่ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถดผูลการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิาร

ทางอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไดใ้นวนัท าการถัดไป 

(ฌ) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากบรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้

บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานในการท ารายการผ่านบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตทีป่รากฏอยู่กับบรษัิท

จัดการ และ/หรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช ้

อา้งองิได ้

(ญ) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่

บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน
ท าการ กอ่นการใชส้ทิธปิิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

และ/หรอื เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และจะปิดประกาศ ณ ส านักงาน

ของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 

 



กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

30 

 

6.2.6 หักบญัช ี

บรษัิทจัดการจะรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูส้ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนเฉพาะผูท้ีท่ ารายการผ่านชอ่งทางอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการเท่านัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตอ้งยืน่หนังสอืใหห้ักบญัชธีนาคารตามขัน้ตอน/วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และไดรั้บการพจิารณา
อนุมัติใหส้ามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได ้เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ

คา่ธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุไมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมด่ าเนนิการหักเงนิ

ในบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ 

6.2.7 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า (Saving Order) 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ า ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด 

อนึ่ง บรษัิทจัดการอาจเพิ่มเตมิ หรือยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 6.2 ได ้ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก

บรษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร ซึง่การ
ด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

 

6.3 การจัดสรรหน่วยลงทนุ 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้หลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่ซือ้

หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่

ไดรั้บอนุมัตใิหจ้ัดตัง้โครงการจัดการกองทนุรวมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ "สัง่ซือ้กอ่น ไดก้อ่น" ในกรณีทีส่ัง่ซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่

การจัดสรร จะอยู่ในดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการทีจ่ะจัดสรรใหก้ับรายใดรายหนึง่ได  ้ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวน

สทิธทิี่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่เป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุ หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอื
ชือ่เสยีง ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรือไม่

จัดสรรหน่วยลงทนุบางสว่นหรอืทัง้หมดได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรั้บการจัดสรรวงเงนิเพิ่มเตมิและไดจ้ดทะเบียนเพิ่มวงเงนิลงทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษัิทจัดการอาจสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทนุสว่นเพิม่เตมินัน้ เพือ่เสนอ

ขายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่รีายชือ่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เพือ่สทิธใินการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่เตมิในล าดบักอ่นได ้

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน เมือ่บรษัิทจัดการพบวา่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคล

เดยีวกนัใดไดส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนเป็นเหตทุีอ่าจท าใหไ้ดรั้บการจัดสรรเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรทัง้หมด เวน้แต่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดรั้บการยกเวน้หรือเห็นชอบตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 

6.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทนุ 

6.4.1 การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการก าหนด ใหถ้ือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

6.4.2 การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุดท าการ หรอืวัน

ท าการที่บรษัิทจัดการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหถ้ือเป็นรายการสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไปนัน้ 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาท ารายการตามขอ้ 6.4 ได ้กรณีเปลีย่นแปลง
เวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาทีม่ากกว่าหรอืนอ้ยกว่าเวลาทีร่ะบุไวใ้นโครงการ แต่ทัง้นี้จะไม่นอ้ยกว่า

เวลา 12.00 น. โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและ

ผูล้งทนุทั่วไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น
ประโยชน์ หรือไม่กระทบสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยจะปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้มี) อกีทัง้แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน

เปลีย่นแปลง ซึง่การด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั 

 

6.5 ขอ้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทนุ 

6.5.1 เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบรหิารจัดการกองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

รับ/ปฏเิสธทีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดการมี

วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมรกิา ผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง

ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมรกิา 

6.5.2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้เป็น

ผลใหบ้คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน เวน้แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไ่ดรั้บการยกเวน้หรอืเห็นชอบ

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด 

6.5.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับ

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทุน หรือ 
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฏหมายหรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

6.5.4 เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิทจัดการ
มีสทิธทิี่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ และ/หรอื ใบค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอืน่ใดตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด ไมค่รบถว้นเพยีงพอส าหรับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึง่มี

รายละเอยีดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

(ข) บรษัิทจัดการเห็นวา่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมลีักษณะเป็นการกระท าความผดิตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอก

เงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นชอ่งทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอื

ขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ 

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

7.1 ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- Internet 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการจะเริม่เปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจะ

เริม่เปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม ซึง่บรษัิท

จัดการจะปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบตอ่ไป บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงก าหนดการดังกลา่วโดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวัน

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

 

7.3 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

 

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ  

วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื (ถา้มี) ทัง้นี้  ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยใหถ้ือวา่เป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของวันท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการขายคนืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหช้ัดเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยเป็นจ านวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่

ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทนุ โดยมมีลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคนืครัง้ละ 5,000 บาท และน าไปยืน่ที่
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุไวเ้พือ่เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค าสั่งขาย

คนืหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้
ม)ี ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ  และการขายคนืครัง้นั้น

เป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีลูคา่ต า่กวา่ 500 หน่วย บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดพรอ้มกบัการรับซือ้คนืในรายการดงักลา่ว 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ากับภาษี

ส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย ์
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(5) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 

วนัท าการนับแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยการน าเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียล์งทะเบยีน ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการ  และบรษัิทจัดการยัง

ไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหวา่งการด าเนินการของ
บรษัิทจัดการตามขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่ง

เวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น 
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(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
หรอืวันทีค่ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ได ้แลว้แต่

กรณี 

(8) ในกรณีทีก่องทนุรวมไมส่ามารถช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได ้และผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตกลงทีจ่ะรับช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ บรษัิทจัดการอาจช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลักทรัพย์
หรอืทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 9 

7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ

ธนาคารทางเอทเีอ็ม ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืก าหนด 

7.4.3 ทางโทรศพัท ์

บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารทาง

โทรศัพท ์ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

ก าหนด 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนือาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืก าหนด 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอาจรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการทาง
อนิเตอรเ์น็ต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

ก าหนด 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเตอร์เน็ต สามารถขอใช ้

บรกิารไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่ไดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิท
จัดการ ซึ่งเมื่อไดรั้บอนุมัตแิลว้ บริษัทจัดการจะส่งไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง 

Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพื่อใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้ชือ่ผูใ้ช ้(User 

Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเขา้ใชบ้รกิาร ทัง้นี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสามารถท า
รายการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเตอร์เน็ตไดต้่อเมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากไดอ้นุมัติ

การตดับญัชแีลว้ 

อนึ่ง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเตอร์เน็ตแก่ผูส้ั่งซื้อ

หน่วยลงทนุทีเ่ป็นบญัชซีือ้ขายร่วม และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตที่
บรษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือว่าผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตาม

เงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวด้งักลา่ว  

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการอนิเตอร์เน็ตไดทุ้กวันตลอด 24 

ชั่วโมง โดยการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในวันท าการซื้อขายใหถ้ือว่าเป็น

รายการขายคนืหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้
ณ สิน้วันท าการซือ้ขายซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  และการขายคนืหน่วย

ลงทนุหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นรายการขายคนืหน่วยลงทนุ
ของวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย

ถัดไป ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(4) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิทีม่ีมูลค่าขัน้ต ่าครัง้ละ 5,000 

บาท โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในการท ารายการ 

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดการ  และการขายคนืครัง้นั้น
เป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีลูคา่ต า่กวา่ 500 หน่วย บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดพรอ้มกบัการรับซือ้คนืในรายการดงักลา่ว 

(5) ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่าน

บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตนัน้ มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
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บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทนุคงเหลอื ใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ากับภาษี
ส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์ภายใน 

7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตด าเนนิการเป็นอย่างอืน่และช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 

วนัท าการนับแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอปิดบัญชกีองทุน ทัง้นี้ ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น
ขอ้ 10 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานในการท ารายการผ่านบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตทีป่รากฏอยู่กับบรษัิท
จัดการ และ/หรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช ้

อา้งองิได ้ 

(7) ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารทางอนิเตอร์เน็ตไม่ได ้
หากไดท้ ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ยกเวน้กรณีที่พิสูจน์ไดว้่าเป็น

ความผดิพลาดทีเ่กดิจากระบบงานทีใ่หบ้รกิารในเรือ่งดังกล่าว โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการ
สอบสวนขอ้ผดิพลาด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะพจิารณาผอ่นผัน

ได ้

(8) การลดหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มูลคา่

หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยผู ้
ถอืหน่วยลงทนุสามารถดผูลการท ารายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตของ

บรษัิทจัดการไดใ้นวนัท าการถัดไป 

(9) ในกรณีทีก่องทนุรวมไมส่ามารถช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได ้และผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตกลงทีจ่ะรับช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ บรษัิทจัดการอาจช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลักทรัพย์
หรอืทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 9 

อนึง่ บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 7.3 

และขอ้ 7.4 ได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการก าหนด โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศทีส่ านักงานของ

บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนการเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ซึง่การด าเนินการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

 

7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คนื : ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด 

7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(1) การท ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. ในวันท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถ้อืวา่เป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของวัน

ท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท า

การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
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(2) การท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
แตเ่ป็นรายการนอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุดท า

การ หรอืวันท าการทีบ่รษัิทจัดการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืเป็น

รายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวันและเวลาท ารายการตามขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณี
เปลีย่นแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาทีม่ากกวา่หรอืนอ้ยกวา่เวลาทีร่ะบไุวใ้นโครงการ แตท่ัง้นี้จะไม่

นอ้ยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน เวน้แต่เป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์ หรือไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบรษัิทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ

เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี อกีทัง้แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถงึประโยชน์ของ

กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลง เกีย่วกับระยะเวลาในการสง่ค าสัง่ขายคนืลว่งหนา้

เพิม่เตมิในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
และผูล้งทนุทัว่ไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดังกลา่วลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นการเปลีย่นแปลงที่

เป็นประโยชน์ หรอืไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุ
ทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันโดยจะปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และ

ส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คนื (ถา้มี) อกีทัง้แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน

เปลีย่นแปลง  

 

7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1 การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน

ท าการนับแต่วันค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของวันท าการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน  โดยการน าเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทางไปรษณียล์งทะเบยีน ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน: 

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- Internet 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทนุของกองทนุอกีกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุ

รวม โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ภายหลังหัก
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  
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บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุอืน่ (กองทนุตน้ทาง) ภายใตก้าร
บรหิารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได ้(กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่บริษัทจัดการ

ก าหนด 

(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) 

หรอืเรยีกวา่ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด
ทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนรวมอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลังหักคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) สามารถสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเพี่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ซึง่เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” หรอืในระหวา่งวันและเวลาที่
บรษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ
อาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนแต่

ละครัง้ดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตามมูลคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก อนึง่ บรษัิทจัดการ
อาจพจิารณายกเวน้ขอ้ก าหนดมูลค่าขัน้ต า่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่  

(ค) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุน หรือเงนิที่ไดจ้ากการเลกิกองทุนอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ เพื่อ

น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้

(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง 

(ก) ผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) 
หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือ

ทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) 

ภายหลังหักคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมอืน่ ๆ ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน  
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิท

จัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตามมูลค่าขัน้ต ่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แต่บรษัิทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 

(ค) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทุนนี้ หากจ านวนทีไ่ดท้ัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ไม่เพียงพอทีจ่ะ
น าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขัน้ต ่าการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น ๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุปลายทางดงักลา่ว 

(ง) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุ 

(จ) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนื
หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ ๆ 

ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง) 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในระหวา่งวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับ
ค าสั่งซื้อคนืหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัท

จัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวนัหยุด ใหถ้อืเป็นการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของวันท า
การถัดไป 
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการไม่ท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรอืหยุดการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้หากบรษัิทจัดการพจิารณา

แลว้เห็นว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บประโยชน์หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ หรือกรณี

อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่ท าการสับเปลีย่นหรือหยุดการสับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ตอ่กองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดย

ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง เพิ่มเตมิหรือยกเลกิผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และ/

หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงื่อนไข วธิีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ขา้งตน้ไดใ้นภายหลัง โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซต์ของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเปลีย่นแปลง ซึง่
การด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิท
จัดการ โดยตดิต่อทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิท

จัดการ (ถา้ม)ี ซึง่สามารถรับค าสั่งซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ หรอืเป็นผูท้ าหนา้ทีใ่นการเสนอขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทาง

อนิเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือวธิีอื่น ๆ ที่บรษัิทจัดการอาจเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงวธิีการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีเ่ป็นการใหบ้รกิารโดยบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่
ไดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่บรษัิทจัดการ

ก าหนด 

(1) วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยผา่นบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยืน่ความประสงคใ์นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ
หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทกุวันและเวลาท าการทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัท า

การซื้อขายหน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี  

(ข) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีน

หน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และการสั่งซื้อ
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(ค) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบค าขอ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการใหช้ัดเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยระบชุือ่กองทนุตน้
ทาง จ านวนเงนิ หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนตน้ทางและชื่อกองทุน

ปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และน าไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่

มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น

หลกัฐาน 

(ง) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุน หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุนในใบค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุตน้ทาง  หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(จ) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหบ้ริษัทจัดการ และการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่า 500 
หน่วย บรษัิทจัดการจะด าเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดใน

รายการดงักลา่ว  

(ฉ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการและบรษัิท
จัดการยังไม่สามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหวา่งการ

ด าเนินการของบรษัิทจัดการตามขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งเวลาท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
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(ถา้มี) ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั ้งนี้ การยกเลิกค าสั่ง
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  

(ช) ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิท

จัดการ การลดจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะท าภายใน
วันท าการถัดจากวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืวันทีค่ านวณราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ได ้แลว้แต่กรณี และการเพิ่มจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทางจะท าภายใน 5 วันท าการถัดจากวันท าการสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุจ านวนนัน้ หรอืวันทีค่ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(ซ) ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาท า

รายการที่บรษัิทจัดการก าหนด หากบรษัิทจัดการไดท้ าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเสร็จ
สมบรูณ์แลว้ เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากบรษัิทจัดการ  

(ฌ) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้

ก่อนการใชส้ทิธปิิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของ

บรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(2) ทางโทรศพัท ์

บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอาจรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง

บรกิารทางโทรศพัท ์ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืก าหนด  

(3) Internet 

(ก) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทาง
อนิเตอรเ์น็ตสามารถขอใชบ้รกิารดังกลา่วได ้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น ขอ้ 6.2.5 และขอ้ 

7.4.5 

(ข) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีน

หน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและการสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(ค) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่า 500 

หน่วย บรษัิทจัดการจะด าเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดใน

รายการดงักลา่ว  

(ง) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงนิทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุน โดยผ่านบรกิารทางอนิเตอร์เน็ตนัน้ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทาง หักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ

จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(จ) บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานในการท ารายการผา่นบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตทีป่รากฏ
อยู่กับบรษัิทจัดการ และ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นหลักฐานในการท ารายการที่

สมบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(ฉ) ผูส้ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทาง

อนิเตอร์เน็ตภายหลังเวลาท ารายการทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไม่ได ้หากไดท้ ารายการจน

เสร็จสมบรูณ์แลว้ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ยกเวน้กรณีทีพ่สิจูน์ไดว้า่เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิ
จากระบบงานที่ใหบ้ริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวน

ขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วนั นับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะพจิารณาผ่อนผัน

ได ้

(ช) ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิท
จัดการ  
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(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนตน้ทาง ใหใ้ชร้าคารับซื้อคืนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนปลายทาง ใหใ้ชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มือ่ส ิน้วันท าการทีไ่ดรั้บ

เงนิจากกองทนุตน้ทางเป็นเกณฑใ์นการค านวณ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง
การก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุทีใ่ชใ้นการค านวณ โดยจะใชร้าคาขาย ณ สิน้วันท า

การซึ่งไม่เกินวันท าการที่ไดรั้บเงินจากกองทุนตน้ทางโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข
โครงการ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืบน

เว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

(ซ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการและบรษัิท

จัดการยังไม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของบรษัิทจัดการตามขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งเวลาท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
(ถา้มี) ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั ้งนี้ การยกเลิกค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  

(ฌ) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะปิด

ประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื  เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

อนึง่ บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิหรอืยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
8.1 และ ขอ้ 8.2ได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ 

ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน

กอ่นการเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดังกลา่ว ซึง่การด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของ

กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

 

8.3 การด าเนนิการเมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุที่

คงเหลอืของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางของบรษัิทจัดการ ใบยนืยันการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

พรอ้มใบก ากับภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์
ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวมภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตด าเนนิการเป็นอย่างอืน่ 

 

8.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(1) การก าหนดเวลาในการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซื้อคืน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไดต้ามวันและเวลาการที่
สอดคลอ้งกบัการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6 และขอ้ 7 ตามล าดบั 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ในวันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุให ้
ถือเป็นรายการของวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้น และหากท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

นอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือท ารายการใน

วนัหยดุ ใหถ้อืวา่เป็นรายการของวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ก) กรณีกองทุนตน้ทาง การค านวณราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ 
สิน้วันท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้ ารายการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนแลว้ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) (ถา้ม)ี  
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(ข) กรณีกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วันท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้บวก

ดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) (ถา้ม)ี 

 

8.5 การเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 8.4 และ/หรอื เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ
ก าหนดการ วธิกีารในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยไม่ขัดกับรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการ

ดังกลา่วบรษัิทจัดการค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิาก

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบถงึการเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อื

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทนุทั่วไปทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดย
จะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลง  

 

8.6 ขอ้สงวนสทิธใินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

8.6.1 เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบรหิารจัดการกองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ (“กองทนุ”) การสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบรษัิทจัดการแต่เพียงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธทีจ่ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่

บรษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทุนใหนั้น้ รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีง 

พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ปกตมิีถิน่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกล่าว และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรม

ในสหรัฐอเมรกิา 

8.6.2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุเขา้กองทนุนัน้เป็นผลใหบ้คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน เวน้แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไ่ดรั้บ

การยกเวน้หรอืเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ

ก าหนด 

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสับเปลี่ยน

ดงักลา่วขัดกับหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่การบรหิารจัดการ
กองทุน หรือ ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฏหมายหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรือกองทุน โดย

บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.6.4 เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิทจัดการมี
สทิธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิด

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอืน่ใด

ตามที่บริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ยืน่เอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ 

ซึง่มรีายละเอยีดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

(ข) บรษัิทจัดการเห็นว่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผดิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นช่องทางในการ
ฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ยตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมาย

หรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ 

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงานกอ่น และไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักลา่วตอ้งสามารถปฏบิัติ
ไดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั  
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10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บรษัิทจัดการพิจารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) มคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่ง

สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการจะ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแต่วันที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบเรื่องดังกล่าวดว้ย

วธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการ

เลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มูลของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทั ้งนี้  บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

ตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลงั 

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไว ้
แลว้หรืออาจหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ซึง่ไม่เกนิกว่า

กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิของกองทุนเปิดได ้

อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ การไม่ขาย หรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกนิ 1 วันท าการ เวน้แต่ไดรั้บผ่อนผันจาก

ส านักงาน  
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(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจ

ตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้
ไดใ้นสาระส าคญั  

11.2 เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด
รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึ
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) หรือ (2) ให ้

เปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั  

(2) บรษัิทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนั้นให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทนุตามขอ้ 11.1(1) หรอื (2)  เกนิ 1 วันท าการ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี้ กอ่น
การเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก) บรษัิทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนั้นใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที่มคี าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให ้

ทราบถงึการเปิดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และ  

ผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆโดย
พลนั  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนื
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษัิท
จัดการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ

หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุด
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : 

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอื ค าสัง่

ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 

ทัง้นี้ ไม่เกนิ 20 วันท าการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลา
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุออกไปได ้
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13. เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 บรษัิทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ

หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

13.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล

ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ

ทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่) 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกบับรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอก

รายละเอยีดในใบค าขอใชบ้รกิารกองทุนและยื่นต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
พรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ และช าระคา่ธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุที่

ระบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี   

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทนุ พรอ้ม
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันับตัง้แตว่นัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน  ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

13.3 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจัดการกองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้   (“กองทนุ”)  การรับลงทะเบยีน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่
บรษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะไม่รับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหนั้น้ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัด

เพียง พลเมืองสหรัฐอเมรกิา ผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถงึกองทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าว และบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนินกจิกรรมใน

สหรัฐอเมรกิา 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธค าสัง่การโอนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
ขัดกับหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุ หรอื 

ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฏหมายหรือต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรือกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะ
ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

และเพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิทจัดการมี

สทิธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูล้งทนุกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และ/หรอื ใบค าสัง่โอนหน่วยลงทนุ และ/หรอื 
แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื เอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ไม่

ครบถว้นเพยีงพอส าหรับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/

หรอื ผูล้งทนุไมย่ืน่เอกสารหรอืหลกัฐานใด ๆ ซึง่มรีายละเอยีดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

(ข) บรษัิทจัดการเห็นวา่การโอนหน่วยลงทุนดังกลา่วอาจมลีักษณะเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิ และ/หรอื ใช ้

เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีกัษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ 

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย    

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี
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15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทัง้หมด):  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.60 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุรวม 

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

15.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1 คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนีส้นิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา้มี) และ

คา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี 
ณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.2 คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนีส้นิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียม

การจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้มี)ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา้มี) และ
คา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี 

ณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.3 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.12 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนีส้นิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้มี)ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา้มี) และ

คา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี 
ณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม   

15.2.4 คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไมม่ ี 

15.2.5 คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไมม่ ี 

15.2.6 คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

(1) คา่ใชจ้่ายเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม
ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการและในทาง

บัญชจีะตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเฉลีย่เท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เชน่ 

คา่ใชจ้่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาด การสง่เสรมิการขาย คา่อบรมเผยแพร่ความรู ้และสมัมนาแนะน ากองทนุรวม  

(2) คา่ใชจ้่ายในการสอบบัญช ีและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมคา่ใชจ้่ายตรวจสอบ
ทรัพยส์นิในประเทศ 

(3) คา่จัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ทัง้สว่นสรุปขอ้มูลส าคญัที่
ผูล้งทนุควรทราบและสว่นขอ้มลูโครงการ รวมถงึเอกสารประกอบการขายอืน่ ๆ  

(4) ค่าจัดท าและจัดสง่รายงานใดๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวม

โดยตรง หนังสอืบอกกล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถงึค่าประกาศในหนังสอืพิมพ์
รายวัน และ/หรือ ข่าวสารถงึ  ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการจัดท า ตลอดจนข่าวสารที่
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บรษัิทจัดการมีหนา้ทีจั่ดท าขึน้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืกฎหมายก าหนด  

(5) คา่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขายหน่วยลงทนุ ใบ

ยนืยันการซือ้และขายหน่วยลงทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอืน่ๆ 
เกีย่วกบักองทนุรวม  

(6) คา่ใชจ้่ายในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการออกเชค็ และน าเงนิเขา้บญัชี

ส าหรับการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(7) คา่ธรรมเนยีมธนาคารตา่ง ๆ เชน่ คา่สมดุเชค็ คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิระหวา่งบญัช ีเป็นตน้  

(8) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการกองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนยีมในการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปล

เอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ คา่อากรแสตมป์ตา่งๆ คา่ด าเนนิงานอืน่ ๆ เป็นตน้  

(9) ค่าใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนี้ใดๆของกองทุน

รวมทัง้คา่ใชจ้่ายในการรับช าระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสาร
แหง่หนี ้เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ธรรมเนยีมศาล คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่สบืทรัพย ์

และ/หรอื บังคับคด ีคา่ใชจ้่ายในดา้นนติกิรรม คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทางราชการ เป็นตน้  

(10) คา่ใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับการด าเนินงานของกองทนุรวม ไดแ้ก ่ค่าใชจ้่าย 

(ถา้ม)ี ในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ที่
หรอืเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) ค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื กฎหมายก าหนด  

(12) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการรับจ านองอสังหารมิทรัพย ์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของ
กองทนุรวม  

(13) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย (ถา้ม)ี ทีป่รกึษาการเงนิอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

(14) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่

เกีย่วเนื่องกับการจัดหา ไดม้า รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่ง

สนิทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 
“คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์รายปี”  

(15) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade)  

(16) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งการช าระบัญชแีละเลกิกองทุนรวม เช่น 

คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและ/หรอืคา่ผูด้แูลผลประโยชน์ ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการช าระบัญชี

กองทนุรวม  

(17) คา่ใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพันธ ์เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่

สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด การสง่เสรมิ
การขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทุน ซึง่เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทุนที่

เรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยในทางบัญชบีริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็น

คา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เทา่กันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีบ่ันทกึค่าใชจ้่าย
ดังกล่าว ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 0.50 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

รวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
(ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (ถา้ม)ี และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ี

ฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวม โดยคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่กนิอัตราทีก่ าหนดถอืเป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานของบรษัิท

จัดการ  

(18) ค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่ง
รวมถงึภาษีอืน่ๆตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์

(19) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย ์เชน่ สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใชจ้่าย และ

คา่ธรรมเนยีมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพยด์งักลา่ว เป็นตน้ 
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15.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแตล่ะกลุ่ม

หรือแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเงือ่นไขการเรียก
เก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิท

จัดการจะตดิประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และ

ส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

อนึ่ง การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ วธิีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู ้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 

วนั โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลง 

15.3.2 คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ขายหน่วยลงทุนแตล่ะ

กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเงือ่นไขการ

เรียกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ขายหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีดดังกล่าว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่

และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เว็บไซตข์อง
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

อนึง่ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บและ/หรอือัตราค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่ง
ขายหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 

วนั โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน

สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลง 

15.3.3 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

(1) กรณีเป็นการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 

(SWITCHING IN)  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(2) กรณีการสับเปลีย่นเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดนี้ หรือการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT)  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูส้ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
แตล่ะกลุม่หรอืแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเงือ่นไข

การเรียกเก็บหรือเปลีย่นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งสับเปลีย่นหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 

ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

อนึ่ง การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ วธิีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู ้

สับเปลีย่นหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 30 วัน โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และ

ส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัเปลีย่นแปลง 
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15.3.4 คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอัตรา 100 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยมอีตัราเรยีกเก็บ

ขัน้ต ่า 500 บาทตอ่รายการ หรอืตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืนายทะเบยีนก าหนดเป็นการ
ทั่วไปในการใหบ้รกิาร โดยนายทะเบียนจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอน

หน่วยลงทนุ 

15.3.5 คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ตามอัตราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร ในกรณีทีข่อเปลีย่น
ชือ่-สกุล ทีอ่ยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน

กรณีหายและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

- คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

- คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการจะคดิคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์น

อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุออก  

(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะคดิคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพยใ์น
อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุเขา้ 

ซึง่ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ขา้งตน้นี้จะถูกเรียกเก็บเขา้กองทุน เพื่อน าไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียม

นายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

อนึ่ง หากบรษัิทจัดการเปลีย่นแปลงอัตราค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกล่าวขา้งตน้ให ้

สอดคลอ้งกับอัตราค่านายหนา้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเขา้ลงทุนใน
ภายหลัง บรษัิทจัดการจะตดิประกาศการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย หรอือัตราค่าใชจ้่ายอัตราใหม่ใหผู้ ้

ลงทุนทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขอให ้
บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการใหผู้ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณี

พเิศษนอกเหนือจากการด าเนนิการตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ/
หรอื การด าเนินการใด ๆ ซึง่พสิจูน์ไดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชือ่-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสอื
รับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีหาย และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ค่าธรรมเนียมการออก

หนังสอืรับรองฐานะการเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการคน้หาเอกสารจากศูนย์

เอกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียม
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทั่วไป

ในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตราธรรมเนียมขา้งตน้ได ้

โดยไม่ตอ้งด าเนนิการแจง้ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศ 
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รายละเอยีดดังกล่าว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื   (ถา้ม)ี   

 

15.4 วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

บรษัิทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 15.2.1 ทุกวันทีม่กีารค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใช ้

มูลคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมลูคา่

ทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถา้มี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการ
ค านวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดอืนหรอืระยะเวลาอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด  

ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทุนตามขอ้ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบัญชี

บรษัิทจัดการจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวน หรอืทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กันทกุวัน
ตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ และบรษัิทจัดการอาจพจิารณาประมาณการคา่ใชจ้่าย

ดังกลา่วอย่างสมเหตสุมผลเพือ่ทยอยรับรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเป็นรายวนั และจะปรับปรุงรายการดังกลา่วทันททีี่

ไดรั้บหลักฐานอย่างแน่ชดั ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยฐานการค านวณอยา่งชดัเจนในหนังสอืชีช้วนฉบบัขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบและใน

รายงานรอบประจ าปี 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพจิารณาตดัจ่ายคา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้่ายดังกลา่วจะเป็นไปตามหลกัการ

บญัช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

อนึง่ หากสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงือ่นไขหรือ

หลกัเกณฑใ์นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง
วธิกีารค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าวโดยถอืว่าไดรั้บมติ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

(1) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใน 15.2 และ 15.3 ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 
ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิ

โครงการ เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และบรษัิทจัดการจะตดิ

ประกาศคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอตัราใหมใ่หผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน ณ ส านักงาน

ของบรษัิทจัดการส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้มี) และลงประกาศ

หนังสอืพิมพ์รายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันตดิต่อกัน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแตว่นัเปลีย่นแปลง  

(2) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใน 15.2 และ 15.3 ได ้โดยไม่ถอืวา่เป็นการ

แกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ และบรษัิทจัดการจะตดิประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอัตราใหม่ใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถา้มี) และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน

เปลีย่นแปลง  

 

15.6 หมายเหต ุ:  

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.2 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดงักลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.3 ไดร้วมภาษี 
มลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามหัวขอ้ 15 รายการใด

รายการหนึ่งหรอืหลายรายการได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและ   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
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16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  

 

16.2 เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการ เวน้แต่วันตามที่บริษัท
จัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ใหใ้ชมู้ลคา่หน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณราคาดงักลา่ว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท าการกอ่นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป 

(ค)  วันท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะใน

กรณีทีก่องทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศในวันท าการถัดไป 

(ถา้ม)ี 

ความใน (ก) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และ

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ลา่สดุ โดยประกาศภายในวนัท าการถัดไป 

3. การประกาศราคามลูคา่และราคาตามวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ หรอืจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช ้

วธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล  

(ข) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 

ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.1)(ข)  

(ง) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล แต่ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัด

ทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์

นัน้รวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดการจะด าเนินการแจง้ขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสมโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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(3.3) จัดใหม้ีขอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุสถาบนั บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไม่ก็ได ้ 

บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เมื่อบรษัิทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุ โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตดุงักลา่ว  

 

16.3 แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.talisam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV 
Center: www.thailandmutualfund.com หรอื หนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นตน้  

อนึ่ง หากมเีหตุท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการ
อาจพจิารณาประกาศผ่านชอ่งทางอืน่แทน เชน่ NAV Center หรอื หนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใด

ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางการประกาศอืน่แทนการประกาศผ่าน Website ของ
บรษัิทจัดการ เชน่ NAV Center หรือ หนังสอืพิมพ์รายวัน หรือชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสมโดยถอืว่าไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศที่
ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

 

16.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่ง
จากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาด ภายใน 7 
วันท าการนับแตว่ันทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ า

การของบริษัทจัดการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน

ดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อ
การค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ตอ่ไป เชน่ การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการ

จะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วย

ลงทุนยอ้นหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้งและ
ด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่

หนึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวัน

ท าการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังเสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงาน

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
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(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งให เ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งภายในวันที่ผู ดู้แล

ผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) 

และวัน เดอืน ปี ที่มีการแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์

รับรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคาภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและสง่รายงานดังกล่าว พรอ้ม
ทั ้งส าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงานมาตรการ

ป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่า
การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะ

ปฏบิตัดิงันี ้

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น

จ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่า

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับ
สว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นั ้นและจ่ายเงนิของบรษัิท

จัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งหรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน

เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้งหรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ ้

ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วย
ลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่า

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่น
ตา่งของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเอง
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เป็นจ านวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้
แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคา

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย

หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุราย

ใดมมีูลคา่ไม่ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีาร
จา่ยเงนิ  

ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ บรษัิทจัดการจะ

ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ื้อ
หน่วยลงทนุตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายใน

การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์(ถา้ม)ี คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิ

ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

17.1 ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ทาลสิ จ ากดั  

 

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

17.3 ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

 

17.4 ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

17.5 ทีป่รกึษา :  

17.5.1 ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

17.5.2 ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

ชือ่ :  

 

17.6 ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์

ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร         

ชือ่ : นางสาวชมภนุูช แซแ่ต ้           

ชือ่ : นายอดุม ธนูรัตนพ์งศ ์
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ชือ่ : นางสาวชตุมิา  วงษ์ศราพันธช์ยั    

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการ

จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม :  

18.1 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  

18.2 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 

18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันทีส่ ิน้สุดรอบบัญช ีประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยจะก าหนดวัน
สิน้สดุรอบปีบญัช ีในหนังสอืชีช้วนตอ่ไป  

 

19. การขอมตขิองผู ้ถอืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร
จดัการ :  

การแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิกีารจัดการ หากมไิดก้ระท าตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

โครงการจัดการกองทนุรวม จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

ในการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการที่มลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อ
เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิท

จัดการจะยืน่ค าขอเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และค ารับรองของผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพือ่ความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งใหถ้อืว่าส านักงานให ้
ความเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

ในกรณีทีก่ารแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรอืวธิกีารจัดการ ไดก้ระท าตามมตเิสยีงขา้งมากของ    ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีไ่ดม้มีตใิห ้
แกไ้ขและแจง้การแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิกีารจัดการไปยังผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกราย และจะ

ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันแห่งทอ้งถิน่อย่างนอ้ย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขแลว้แตก่รณี  

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 

55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้ 

หากไม่สามารถด าเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เนือ่งจากขอ้จ ากัดในการนับคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได ้

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจาก
โครงการ จะถอืวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ เมือ่บรษัิทจัดการปิด

ประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไวท้ี่ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการเพิม่เตมิจ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนกองทนุได ้ตามดลุยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดย

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
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20. ขอ้ก าหนดอืน่   :  

20.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกีย่วกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุน และการท า

ประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอื่นเขา้จัดการกองทุน
รวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่

คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ
รวมภายในสบิหา้วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรูห้รืออาจรูถ้ ึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนดังกล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพิจารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น
ส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว  

หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนินการเลกิกองทุน

รวมตอ่ไป  

 

20.2 บรกิารขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับปรุง แกไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ รูปแบบการบรกิาร และ/หรอืวธิกีาร 
ในการน าส่ง เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรอืหนังสอืของบรษัิทจัดการถงึผูล้งทุน/ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน รวมถงึอาจจัดใหม้รีูปแบบการตอบรับขอ้มูลอืน่ (ถา้ม)ี เชน่ ผ่านชอ่งทางอเิลคทรอนคิส ์เป็น
ตน้ โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันเริม่ด าเนนิการปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยจะตดิประกาศไว ้ณ ส านักงาน

ของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี โดยการด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง

ดงักลา่วมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดระยะเวลา คา่ใชจ้า่ยในการน าสง่ และ/หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ใดในลักษณะท านอง
เดยีวกันนี้ ซึง่บรษัิทจัดการไดค้ านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี ้

ในการน าส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ การขอมต ิการเลิก
โครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

 

20.3 การถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสาม  

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกัน

นัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ข

สดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึง่ในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแตว่ันทีป่รากฏกรณีดังกล่าว 

หรือด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทันท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์เรื่องการจัดตัง้กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บคุคล  

 

20.4 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (soft commission)  

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู ใ้หบ้ริการ อัน
เนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับ

บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

และ  

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความ

จ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิท

จัดการ บรษัิทตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมี

ไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
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20.4.2 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมกีารรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนตามขอ้ 20.4.1 บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบัญชแีละรายงานรอบ

ระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

 

20.5 การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่หค้วามร่วมมอืกับบรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ 
ในการปฏบิัตติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการรูจ้ักลกูคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพือ่

ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให ้

ขอ้มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บรษัิทจัดการ และ/หรือ ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจาก
บรษัิทจัดการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมาย

ตา่ง ๆ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ มสีทิธปิฏเิสธ และ/หรอื ระงับ และ/

หรือ ยกเลกิการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูล และ/หรือ จัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้ก่

บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือให ้
ขอ้มลู และ/หรอื จัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

บรษัิทจัดการ ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิและ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ ทัง้นี ้ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

(ข) บรษัิทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจมลีักษณะเป็นการกระท าความผดิตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงนิ 
และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรือขัดแยง้ต่อ
กฎหมายตา่งๆ  

(ค) บรษัิทจัดการเห็นวา่ การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกจิจัดการลงทุน หรือ

ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการ  

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ
เปิดเผยขอ้มูล และ/หรอืจัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดของผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานทีม่ีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ  หรือบุคคลอืน่ใด  เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ 

ทัง้นี้ ค าวา่ “กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ” หรอื ค าวา่ “กฎหมายตา่ง ๆ” นัน้ ให ้

มคีวามหมายรวมถงึกฎหมายของประเทศตา่ง ๆ ทีก่องทนุรวมไดม้กีารลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย 

 

20.6 ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ : 

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใดจะถอืไดใ้นแตล่ะกองทนุรวมตอ้งไม่เกนิ

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม เวน้แตบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคล

ทีไ่ดรั้บการยกเวน้หรอืเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุก าหนด 

ทัง้นี ้โดยมเีงือ่นไขเกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วย
ลงทนุ ดงันี้ 

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 

(2) การจ ากดัสทิธรัิบเงนิปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มสีาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูก
จ ากัดสทิธรัิบเงนิปันผลในสว่นทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ 

2. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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(ข) บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลสว่นทีถู่กจ ากัดสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ  

(ค) ในระหวา่งการด าเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิบรษัิทจัดการจะจัดท า

บัญชแีละแยกเงนิปันผลสว่นดังกลา่วออกจากทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวม

ค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

(3) ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมตริาย

ชนิดหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนชนิดนัน้ เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียงรายเดยีวหรือ
กลุม่เดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดินัน้ บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว

เต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่อง

บรษัิทจัดการ  

 

20.7 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชว้ันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว

ก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 

Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา 

และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยังปรากฏดว้ยว่าใน
ปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่

คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตน

กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิ
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการ

ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการ
ก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA 

(กล่าวคอื มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้น
จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตว่ันที ่      1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและ
สถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุน) มี

หนา้ทีด่ าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝาก

ทรัพย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ 

FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือ

ด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการ
ผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป 

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื่อ
ปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษัิทจัดการและ

กองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่เกีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานของกองทุน เช่น 
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ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิ
ในการด าเนนิการดงันี ้

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
น าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบัญชทีัง้หมดของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยนืยันหรือพิสจูน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรือ

การใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพื่อ

ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) 
ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให ้
กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด าเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอื

หลายอยา่งดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการ

ด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

  

การด าเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น

การกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ 

FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบัญชี

ธนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุที่

เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด) เทา่นัน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการได ้

สงวนสทิธิไวข้า้งตน้ บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนินการอืน่ใดทีร่าชการ

ก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

20.8 ความเสีย่งในการลงทนุของกองทนุรวมและการบรหิารจัดการความเสีย่ง 

(1) ความเสีย่งตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์อันเป็นผลมาจาก

การเปลีย่นแปลงภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง การคาดการณ์ของนักลงทนุ ฯลฯ 

 กองทุนจะท าการวเิคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัวเลขเศรษฐกจิมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบีย้ และปัจจัยอืน่ ๆ จะสง่ผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยอ์ย่างสม ่าเสมอ และ

ปรับเปลีย่นสัดสว่นการลงทนุในตราสารหนี้และตราสารทุนใหเ้หมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้ 
ซึง่จะท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในชว่งเวลานัน้ได ้

(2) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ความเสีย่งจากความผัน

ผวนของราคาตราสารหนี้ อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ตลาดซึง่ใชอ้า้งองิในการตี
มลูคา่ของตราสารหนี้ สง่ผลใหม้ลูคา่ตราสารหนีท้ีก่องทนุถอือยูเ่ปลีย่นแปลงไปในทศิทางตรงขา้ม เชน่ 

เมือ่อตัราดอกเบีย้ตลาดเพิม่สงูขึน้ จะท าใหร้าคาตราสารหนีล้ดลงและท าใหก้องทนุขาดทนุได ้เป็นตน้ 
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 ในสถานการณ์ทีต่ลาดมแีนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาขึน้ กองทนุอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะ
สัน้ซึง่ราคามคีวามออ่นไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดอยู่ในระดับต า่ และในทาง

กลับกันในสถานการณ์ทีต่ลาดมแีนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาลง กองทุนอาจพจิารณาลงทนุในตราสาร

หนี้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลก าไรจากราคาตราสารหนี้ทีจ่ะเพิ่มขึน้ หรือกองทุนอาจพิจารณา
ลงทนุในตราสารหนีท้ีใ่หอ้ตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึง่ราคาไมอ่อ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงของดอกเบีย้ 

(3) ความเสีย่งธุรกจิ (Business Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสามารถในการด าเนินธุรกจิของผูอ้อก
ตราสารโดยเฉพาะ เชน่ ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของ

คณะผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

 กองทนุจะพจิารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ราคา และคัดเลอืกตราสารทีม่คีณุภาพ และมี
การตดิตามและวเิคราะหข์อ้มูลการเปลีย่นแปลงของบรษัิทอย่างสม ่าเสมอ เชน่ เมือ่มกีารประกาศ

งบการเงนิ เป็นตน้ 
(4) ความเสีย่งจากสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งกองทนุไมส่ามารถซือ้หรอืขายหลักทรัพยไ์ด ้

ในระยะเวลา หรอืราคาทีต่อ้งการ เนือ่งจากหลกัทรัพยข์าดสภาพคลอ่ง 
 ในสว่นของตราสารหนี้กองทุนมนีโยบายก าหนดสดัสว่นขัน้ต า่ของการคงทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่ง

สงูมาก 

 ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ และมกีารประเมนิความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งหลงัจากการลงทนุแลว้โดยสม ่าเสมอ 

 
(5) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการผิดนัดช าระหนี้เงนิตน้ และดอกเบี้ยของผูอ้อกตราสาร (Default Risk หรือ 

Credit Risk) หรอืคูส่ญัญาในการท าธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผูอ้อกตราสาร ผู ้

ค ้าประกัน หรอืคู่สญัญา ประสบภาวะขาดทนุ หรอืไม่มสีภาพคลอ่งเพียงพอทีจ่ะช าระคนื หรือช าระคนื
บางสว่น 

 กองทนุจะพจิารณาฐานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา และคัดเลอืกตรา
สารที่ผูอ้อกมีคุณภาพ และมีการติดตามและวเิคราะห์ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่าง

สม า่เสมอ เชน่ เมือ่มกีารประกาศงบการเงนิ เป็นตน้ 
(6) ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivative Risk) : กองทนุอาจมกีารเขา้ท าธรุกรรมการ

ซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 

(Efficient Portfolio Management)  
 เมื่อมีการท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยง  กองทุนจะมีความเสีย่งจากการที่

คูส่ญัญาไม่ปฏบิัตติามสญัญาทีท่ าเอาไว ้เพือ่ลดความเสีย่งของคู่สญัญา กองทุนจะพจิารณาฐานะ
ทางการเงนิของคู่สัญญา และคัดเลอืกคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถ

ลงทนุได ้(Investment Grade) 

 เมื่อมีการท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพิ่มประสทิธภิาพในการบริหารกองทุน ในช่วงที่ราคาของ
หลักทรัพยอ์า้งองิของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้มคีวามผันผวนสงู อาจท าใหร้าคาของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้มคีวามผันผวนสงูมากไปดว้ย ท าใหก้องทนุมคีวามเสีย่งจากการถูกเรยีกใหว้างหลกัประกัน
เพิม่ (Margin Call) ซึง่ส าหรับกรณีนี้ กองทุนจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีอ่า้งองิกับตราสาร

ทุนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เท่านั้น และกองทุนจะคงเงินสดไวใ้นระดับที่สูงกว่าระดับ

หลักประกัน รักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตลอดเวลา นอกจากนี้กองทุนจะติดตาม
สถานการณ์ราคาอย่างใกลช้ดิ เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องใหเ้พียงพอในกรณีที่อาจจะตอ้งวาง

หลกัประกนัเพิม่ 
(7) ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ทัง้นี้จะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ ์
หรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

 ตราสารประเภทนี้ย่อมมีความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตัวแปรอา้งองิซึง่ถอืเป็นความเสีย่ง

ตลาด และความเสีย่งจากการผดินัดช าระหนีข้องคูส่ญัญา กองทนุจะควบคมุสดัสว่นการลงทนุใหอ้ยู่
ในระดับทีเ่หมาะสม และตดิตามสภาวะตลาดทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ตัวแปรอา้งองิอย่างใกลช้ดิ และ

พิจารณาฐานะทางการเงนิและคัดเลอืกคู่สัญญาทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้(Investment Grade) นอกจากนี้ ในกรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขใหส้ทิธิก์ับผูอ้อกตราสารใน

การช าระคนืเงนิตน้ก่อนก าหนดได ้ซึง่กองทุนอาจถูกบังคับใหไ้ถ่ถอนและเสยีโอกาสในการไดรั้บ

ผลตอบแทนระดับเดิม ในกรณีนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และไดรั้บ
ผลตอบแทนเหมาะสมกบัเงือ่นไขในลักษณะนีเ้พือ่ชดเชยความเสีย่งดงักลา่ว 

 

21. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่

ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑ์
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ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุน

รวม โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้ือว่าผูกพันผูถ้ือหน่วย

ลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการ

จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดใน

โครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

กองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

 

 

1. บรษิทัจดัการ : 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ทาลสิ จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์

เลขที ่89 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : 

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบรหิารกองทนุรวม 

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม

ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเคร่งครัด 

(ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สั่งโอน 

เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตามวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถือหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ

ก าหนด 

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวนัท า

การถัดจากวนัทีซ่ ือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ซ) เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวม ภายใต ้

หัวขอ้ 19 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

(ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของ

กฎหมาย 

(ฎ) ปฏบิัตกิารอืน่เพื่อใหบ้รรลซุึง่วัตถุประสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดตอ่กฎ ระเบยีบ 

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฏ) ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
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(2) การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

และกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” ของ
โครงการจัดการกองทนุรวม 

(ข) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” ของ

โครงการจัดการกองทนุรวม 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึง่มคีณุสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรือ่ง "คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ที่

ก าหนดไวใ้นขอ้ 2 ในสว่นขอ้ผกูพันนี ้

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วธิีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ค) จัดใหม้ีผูส้อบบัญชขีองกองทุนรวมที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชใีนตลาดทนุ 

(ง) จัดใหม้ผีูช้ าระบญัชกีองทนุรวมเมือ่ยุตหิรอืเลกิกองทนุรวม ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่

ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

(ช) แต่งตัง้ทนายความ เพื่อตดิตาม ทวงถาม และด าเนินคด ีรวมทัง้ด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี ้
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชน์อืน่ใดของกองทนุรวม 

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ   

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์  

(ข) จัดใหม้ีการเก็บรักษาไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดท าบญัชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และ
จัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุรวมเป็นรายวนั และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้

วนัท าการนัน้   

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพยท์ีม่มีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจาก

การลงทุน หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงาน

ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่ผ่านระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการ
รายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวม

เลกิตามขอ้ 22.1.1 ของขอ้ผูกพันนี้กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี ้
ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ซ) ตามปีปฏิทิน ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับ

กองทนุรวมของรอบปีบญัช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปีบญัช ี

(ซ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนั้น และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือ

หน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน
ดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

และสง่ผ่านระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 
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Report and Prospectus (MRAP)) เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 กอ่นหรอืในวนัทีค่รบ
ก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี

บัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่จัดท าและสง่รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปี

บญัชนัีน้  

(ฌ) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามขอ้ (ช) และ (ซ) ไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ 

และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญที่ผูล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูล

เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัสิน้ปีบัญชนัีน้ 

(ฎ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวน และมูลคา่หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วัน
ท าการสดุทา้ยของเดอืน ใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดอืนภายในวันท าการที ่20 ของ

เดอืนถัดไป 

(ฏ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นขอ้ (ฎ) ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

(ฐ) ปฏบิัตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ 

(ฑ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 22 ของขอ้ผกูพันนี ้

(ฒ) จัดสง่และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูล

ส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชีช้วน

ส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ณ) จัดท าและส่งขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ด) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทนุทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสนิใจในการลงทุน หรือต่อการ

เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ต) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3) 

(ถ) ด าเนินการติดตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้หรือปกป้องสทิธิ
ประโยชนอ์ืน่ ๆ ของกองทนุรวม  

(ท) ปฏิบัตหินา้ที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัติตามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย

ดงักลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์น

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถ้ือว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ

จัดการกองทนุรวมแลว้  

 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามที่

จ าเป็นเพื่อใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐาน
ตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 

 

 

 



กองทนุเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ 

63 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:   

ชือ่ : ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์02-626-4531  

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบตัเิป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : 

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชน ์ทัง้นี ้ไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี้โดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัตหินา้ที่และความรับผิดชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวม โดยแยกไวต้า่งหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน์ และทรัพยส์นิ
ของลกูคา้รายอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์นโยบายการลงทนุและขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกวา่ ผูช้ าระบญัชจีะ

ด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย   

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ 

เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   

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

การ จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ไดป้ฏิบัตติามหนา้ที่ของตนตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั ้งนี้  ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู ดู้แล

ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว   

(5) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวม ทีฝ่ากไว ้  

(6) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักการที่ก าหนดภายใตห้ัวขอ้ 16 

“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

หน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหแ้ก ่ ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่างสมเหตสุมผล   

(ข)  การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่มเีหตจุ าเป็น 

ท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรอืไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็น

อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(ค)  การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืน่แทนเงนิ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่
สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนื

หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด   
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(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลกัประกันแทนการช าระ
หนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี ้  

การด าเนินการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการจัดท าการใหค้วาม 

เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันททีกุครัง้ทีเ่กดิกรณี โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกลา่วเป็นหนังสอื พรอ้ม

ทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   

(8)  ด าเนนิการอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความ รับผดิชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(9)  แจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดป้ฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถงึประกาศหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดงักลา่ว   

(10) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรียกค่าสนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดรั้บค าสั่งจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวม   

(11) ดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบิัตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตรา 
130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน

รวม ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้   

(12) จ่ายเงนิเฉลีย่คนืค่าหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชตีามมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีค่ง
เหลอือยู่หลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการกองทุนรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด   

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่ง ๆ ที่

กองทุนรวมไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มหีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดรั้บฝากไวต้ามขอ้ 
(2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

หากมเีหตอุนัควรสงสยัในขณะรับมอบหรอืสง่มอบเอกสารหลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่ง ๆ 

ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สนิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอืปลอม 
ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุงักลา่วแกบ่รษัิทจัดการทนัท ี  

(14) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งใหบ้ริษัทจัดการเพื่อใช ้

ประกอบการจัดท ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปี

ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชี

หรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี   

(15) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ทีล่งตามเงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งท าหนา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมดของกองทนุรวม ตลอดจนการ
ด าเนินการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารด าเนินการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวมให ้

ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการตอ่ไดท้นัท ี  

(16) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจด

ทะเบยีนเลกิกองทนุรวม   

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไวซ้ ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ ผูดู้แล

ผลประโยชน์จะตอ้งจัดใหม้ีสถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ทีศู่นยรั์บฝาก
หลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรือพิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพื่อท าหนา้ทีเ่ก็บรักษา

ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่กองทุนรวม 

และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นความผดิของผูด้แูล   

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรูม้าเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะเป็นการ

เปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
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ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง 
หรือการไม่กระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไม่มเีหตุอันสมควรของผูดู้แลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจา้ง บรวิาร หรือ

บคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษา

ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ที่
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการ

ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์  

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้  

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่า

การกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรียก

คา่ตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบกอ่นอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกลา่วมไิดแ้สดง

การคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิ

ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:   

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่เกดิกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีบ้รษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น   

(1) เมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั หรอืตามแตจ่ะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่   

(2) ในกรณีทีคู่่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบิัตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งอาจ

บอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่

ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่ใดอันจะมผีล

เป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน์และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่ว ผูด้แูล

ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ดว้ย
เรือ่งคณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จัดการแกไ้ข

ใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การ

แกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ 
หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาต

เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันทีค่รบก าหนดเวลา
ใหแ้กไ้ขเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนโดยพลนั 

(5) ในกรณีที่มีมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลง
ผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่
เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม

มอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้
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สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม : 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์02-626-4531  

และ/หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรอื หน่วยงานอืน่ทีม่คีณุสมบตัเิป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผูรั้บฝากทรัพย์สนิที่ดูแล

ผลประโยชนแ์ตง่ตัง้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

 

3. ผูส้อบบญัช ี:   

ชือ่   : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท ์0-2645-0080 

 

ชือ่   : นายเทอดทอง เทพมังกร   

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท ์0-2645-0080 

 

ชือ่   : นางสาวชมภนุูช แซแ่ต ้ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท ์0-2645-0080 

 

ชือ่ : นายอดุม ธนูรัตนพ์งศ ์

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท ์0-2645-0080 

 

ชือ่   : นางสาวชตุมิา  วงษ์ศราพันธช์ยั    

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท ์0-2645-0080  

 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทุน :   

ชือ่ : ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3   

แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02-296-2000  

 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  ไมม่ ี 

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :   

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

โทรศพัท ์ 

บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืในภายหลัง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืดังกล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุ โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบิัตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบิัติ
หนา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  

 

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

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

 

8. ผู ้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู ้ดูแลสภาพ

คลอ่ง) :  ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

 

9. ทีป่รกึษา :  ไมม่ ี

9.1 ทีป่รกึษาการลงทนุ :   

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

ไมม่ ี 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :   
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9.2 ทีป่รกึษากองทนุ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :   

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  ไมม่ ี 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประกนั :   

เงือ่นไขการรับประกนั :   

จ านวนเงนิทนุทีป่ระกนั :   

จ านวนผลตอบแทนทีป่ระกนั :   

ระยะเวลาการประกนั :   

วนัครบก าหนดระยะเวลาการประกนัแตล่ะงวด :   

วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บช าระเงนิลงทนุ (และผลตอบแทน) :   

ผลของการขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นครบก าหนดระยะเวลาการประกนั :   

ผลของการขายคนืหรอืไถถ่อนหน่วยลงทนุเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทนุสทุธิ

สงูกวา่มลูคา่ทีป่ระกนั :   

การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใดอนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์จะตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ :   

เงือ่นไขการเปลีย่นผูป้ระกนั :   

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :   

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมม่ ี 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

13.1 สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนกับบรษัิทจัดการ หรอืผ่านผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ 7 "การ

รับซื้อคนืหน่วยลงทุน" ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้
บนัทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

13.2 สทิธใินการรับเงนิปันผล : 

ไมม่ ี

 

13.3 สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 13 “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วย
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ลงทนุจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่
เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

 

13.4 ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :   

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้น

ขอ้ 13 “เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

 

13.5 สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :   

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไ้ข  
วธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 19 "การ

ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ของ
โครงการจัดการกองทนุรวม 

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ในสว่นที่

เกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 

13.6 สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวม ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ 22 ของ

ขอ้ผูกพันนี ้โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบญัช ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

 

13.7 สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :   

ไมม่ ี

 

13.8 อืน่ ๆ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่วา่
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม

โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้ม่

เกนิไปกว่าสว่นของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใิน

การไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน :   

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :   

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- อืน่ ๆ  

 

14.2 เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :   

กองทุนเปิดทาลสิ เฟล็กซเิบิล้ จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณา

ออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
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ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้ี
การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุรูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนินการบันทกึชือ่ผู ้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถอืหน่วยลงทนุร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
บันทึกชือ่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วย

ลงทุน และจะถือเอาบุคคลทีม่ชี ือ่แรกในใบค าสั่งขอเปิดบัญชเีป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้ือ

หน่วยลงทนุหรอืผูรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ  

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสอืรับรองสทิธิ

ในหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีารท ารายการซือ้ หรือ
ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรือ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสอืรับรองสทิธิ

ในหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันจดทะเบยีนกองทนุในกรณีทีเ่ป็นการสัง่ซือ้ใน

ระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก และ/หรือ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ 

หรอืขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี ้
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธิ

ในหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทนุ   

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการที่

เป็นปัจจบุนัและถกูตอ้ง   

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในรูปแบบ

อืน่ใดใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่
บริษัทจัดการก าหนด รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม

เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่

เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอยีดโครงการเดมิ 

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

ไมม่ ี

 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :   

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวม
จะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิชห่ลักประกัน

เพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทุนรวมใน

กรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้ดงันี ้  

 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่

อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ เวน้แตบ่รษัิท

จัดการไดด้ าเนนิการตามขอ้ 16.3 กอ่นแลว้ 

16.1.2 เมื่อไดรั้บทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไม่น าทรัพย์สนิดังกล่าวและเงนิได ้
สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธิ

จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
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หลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้บรษัิทจัดการ

อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนินั้นได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพย์สนิ 
บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

16.1.3 เมื่อมีเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอืน่ในแต่ละครัง้ บรษัิท
จัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี

สทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 วนันับตัง้แตว่ันถัดจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก

การรับช าระหนี้ และจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เวน้แต่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอืน่   

16.1.4 เมือ่มีการบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎวา่กองทุน

รวมไดรั้บช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิัติ
ตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม   

 

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตผุลวา่ใน

ขณะนัน้การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกวา่การถอื
หรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัท
จัดการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มูลค่าของ

ทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้  

16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมค านวณ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพยส์นิ

ดงักลา่วดงันี ้  

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีว ้

ซึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้  

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะ
จ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิ
ดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดงักลา่ว   

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

 

16.3 ในกรณีทีม่ีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัที่
มพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ดเ้ป็นผูม้สีทิธใิน

เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีก็้ได ้  

ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บรษัิทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งนั้นมารวมค านวณ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :   

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีไ้ม่คุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน า

เงนิไดส้ทุธดิังกลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็

ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไม่
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คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้  

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที่

ปรากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้   

 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทุน การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) 

แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้ันนิษฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรือ
การจ ากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตาม

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
แลว้  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอื
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุใน

กองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ : 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใด จะถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดรั้บการยกเวน้หรือ

เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด 

ทัง้นี ้โดยมเีงือ่นไขเกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 
ดงันี ้

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุ
ของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 

(2) การจ ากดัสทิธรัิบเงนิปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มสีาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดทีถ่ือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัด    

สทิธรัิบเงนิปันผลในสว่นทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ 

2. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณ ีขอ้ยกเวน้ขอ้จ าก ัดการถอืหน่วยลงทนุตาม    

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

(ข) บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลสว่นทีถู่กจ ากัดสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ  

(ค) ในระหวา่งการด าเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิบรษัิทจัดการจะจัดท าบัญชี

และแยกเงนิปันผลสว่นดังกลา่วออกจากทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็น
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

(3) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทนุรวม  

และในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แตช่นดิหน่วยลงทนุนัน้

มบีุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียงรายเดยีวหรือกลุ่มเดียวเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บรษัิท
จัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ วา่ดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน :   

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หาก

บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ ือ

หน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดงักลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ 

ทัง้นี้ หากมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลา่วไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่
รับรองการนับมตนัิน้กอ่นดว้ย 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนินการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่

มตนัิน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ ตอ้ง

ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่ง

ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อื

หน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน

ชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ 

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :   

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญที่
เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพัน
คูส่ญัญา  

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญัตอ้งไดรั้บมตโิดยเสยีง

ขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ใหร้วมถึง 
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผูดู้แล

ผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ  

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังตอ่ไปนี้ ใหม้ผีลผกูพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
โดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน หรอื  

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร 
และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญั  

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไม่วา่กรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผูกพัน

บรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวม

เพื่อใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและ
ความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวม

เพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป)  

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :   

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี  
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21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :   

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุ

รวม และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิัตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทนุ บรษัิทจัดการ

กองทนุรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมและผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของ

อนุญาโตตลุาการได ้

 

22. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม :  

22.1 เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

22.1.1 หากปรากฏวา่กองทนุมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 
ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุ

เปิดนัน้  

(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด  

(3) เมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แต่ไม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงนิ และการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ   

(4) มียอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาหา้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด
ตดิต่อกันคิดเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด แตไ่ม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ และการ

ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

22.1.2 เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

กระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนเปิด หรอืไม่ปฏบิัตติาม
หนา้ทีข่องตน  

22.1.3 เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาเลกิโครงการ หรือด าเนินการอืน่ใด ในกรณีที่มูลค่า

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดย
เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่  

(1) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิ

กวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้
แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์ว่าบรษัิทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือ
หน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกับบุคคลอืน่ อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่

แทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วย

ลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  

(3) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ
บรษัิทจัดการทีข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจน

ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(4) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมมไิดป้ฏบิัตหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิัติ

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปตามที่

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือ
แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(5) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัตหิรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่

ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิท

จัดการ 
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22.1.6 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีที่
มเีหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์

จากการลงทุนของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร

จัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
ด าเนินการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่ม่มกีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่ม่อาจพสิจูน์หรอืท าให ้
เชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใด 

ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ง
ได ้หรอืด าเนนิการแลว้แตไ่ม่สามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอย่าง

แทจ้รงิ  

22.1.7 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมือ่ส านักงานมี

ค าสัง่เพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 

22.1.8 ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผันเหตขุองการสิน้สดุลง

ของการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมหรือด าเนินการตามขอ้ 5.5 “การคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวมได ้

 

22.2 การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิโครงการจัดการกองทนุรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลกิดว้ยเหตตุามขอ้ 22.1.1 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ยุตกิารรับค าสั่งซื้อและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันท าการ ที่ปรากฏเหตุตามขอ้ 

22.1.1  

(2) แจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดว้ย ทัง้นี้
ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ  

(3) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทนุเปิดดังกลา่ว ภายใน 5 วันท าการ 
นับแต่วันถัดจากวันท าการที่ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าที่สามารถ

กระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.1.(3) ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนับแตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 และเมือ่ได ้

ด าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  

เมือ่บรษัิทจัดการด าเนินการตามขอ้ 22.2.1 (1) ถงึขอ้ 22.2.1 (4) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือ

ทรัพย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตามขอ้ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ดว้ย หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลกิ เพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ 

หรอืเพราะเหตคุรบก าหนดอายโุครงการ  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้
ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณีทีห่น่วยลงทุนกองทุนรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ทัง้นี ้กอ่นวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ  

(2) ด าเนินการดว้ยวธิีการใดๆเพื่อใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว

ก่อนวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสอืพิมพ์

รายวันแห่งทอ้งถิน่ แจง้เป็นหนังสอืทางไปรษณีย ์หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และ  

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน 
เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่ีก าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมื่อทวง

ถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุรวม  
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23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีการช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม

เห็นชอบ เพื่อท าหนา้ทีร่วบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้กผู่ ้

ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส าหรับคา่ใชจ้่าย และเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุนรวม 
และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยู่ตาม

สัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ ือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันเลกิ

โครงการ   

เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชี

จัดการโอนทรัพยส์นิดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 

 

 


