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ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที ่5 สิน้สุด ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565 

▪ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์
การลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได  ้

▪ ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 
▪ กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซื่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์(unlisted) ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงที่สงูขึน้มากกว่ากองทนุรวมทั่วไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้
ออกตราสาร หรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นตน้ 

▪ เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการรบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบั/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรบั/ปฏิเสธสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือรบั/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมรกิา 

▪ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้
สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทนุเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย 

  TALIS THAI EQUITY CG FUND 

  (TLEQ-THAICG) 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม : วนัท่ี 15 กันยายน 2560 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทนุมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเนน้ลงทุนในบริษัทท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงบริษัทท่ีไดร้ับการ
รบัรองเป็นสมาชิกโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

ในส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  ตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เงินฝาก หน่วย
ลงทนุของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หน่วยลงทุนของ
กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทัง้อาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่างไดต้ามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจัดอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผูล้งทนุมีโอกาสที่จะไดร้บัก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทนุลงทนุมีการปรบัตวัสงูขึน้ 
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ลักษณะทีส่ าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร 
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ  

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: 1,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน

เงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับนักลงทุนทั่วไปท่ีตอ้งการลงทุนในกิจการท่ีมีการก ากับดูแลท่ีดี และ/หรือเป็นบริษัทท่ีรับการรบัรองเป็นสมาชิก

โครงการการสรา้งแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) โดยยึดหลกัสรา้งความยั่งยืนและแสวงหา
ผลตอบแทนในระยะยาว และผูล้งทนุควรตัง้เป้าหมายลงทนุในกองทนุรวมนีใ้นระยะปานกลางถึงระยะยาว 

Q: ปัจจัยใดทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A: ความผนัผวนทางดา้นราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้กบัหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทุนลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุรวมนีไ้ม่มีการประกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกองทนุคือวนัท่ี 31 สิงหาคม ของทกุปี 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 ในครัง้แรกผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนขั้นต ่า 5,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได ้

โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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ลงทนุ (ถา้มี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี)) ยกตวัอย่าง เช่น หากผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่าธรรมเนียมส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนส าหรบัช่วง การเสนอขายครัง้แรก 
เท่ากับรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเท่ากับ 10.1000 บาทต่อ
หน่วย  โดยหากผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว ผูล้งทนุจะไดร้บัจ านวนหน่วย
ลงทนุเท่ากบั 495.0495 หน่วย (5,000/10.1000) 

ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ดงันี ้
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก (IPO):  
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ เวลา เริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. หรืออาจพิจารณารบัค า
สั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th 

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO): “ทกุวนัท าการ*” ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ทัง้นี ้จะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วนันับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป โดยผูล้งทุนสั่งซือ้ครัง้แรกไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท และครัง้ต่อไปไม่
นอ้ยกว่า 5,000 บาท  ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้  
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น.  
▪ อินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชั่น Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือตามที่บริษัท
จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

 ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
  กรณีผูล้งทนุท ารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอื่นท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
       น าเช็คหรือเงินสดเขา้ “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัต่อไปนี ้

 ธนาคาร เลขทีบ่ัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 
   บริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 
   กรณีผูล้งทนุท ารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอื่นท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
        น าเช็คหรือเงินสดเขา้ “บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัต่อไปนี ้

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co/
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 ธนาคาร เลขทีบ่ัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 009-5-1300000114 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 889-1-02148-6 
   บริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 
   แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
* ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก * 

 วิธีการรับซือ้คืน 
 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ* ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้

บริษัทจัดการจะช าระเงินคืนใหผู้ล้งทุนภายใน 5 วนัท าการ (ปัจจุบนัภายใน 3 วนัท าการ) นับแต่วนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน 
โดยการโอนเขา้บญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผูล้งทุน ตามท่ีผูล้งทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้  หรือวิธีอื่นใดท่ี
บลจ.ก าหนด 
ผูล้งทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท าการ* ไดท่ี้  : 
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น.– 15.30 น. 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลา เริ่มใหบ้ริการ -15.30 น.  
▪ อินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชั่น Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือตามที่บริษัท
จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้  
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดง

ตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมี

รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยง

กฎหมายหรือขดัแยง้ต่อกฎหมายต่าง ๆ 

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co.th/
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(ค) บริษัทจดัการเห็นว่า การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายอื่น 

หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

(ง) การท าธุรกรรมซือ้หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้เป็นผลใหผู้ล้งทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงใน

สามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน เวน้แต่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัการยกเว้นหรือ

เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

(จ) เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทนุของ

กองทุนหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะรบัหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนใหแ้ก่บคุคลใด

ก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหน้ั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขัดกับหลกัเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วย

ลงทนุเป็นส าคญั 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว ้ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าว

อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ ก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ถกูตอ้ง 

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑท่ี์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง 

• การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

• การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังนี้ 

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล 
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที ่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื ้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ก องทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

ท้ังนี ้ การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที ่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั ่งซื ้อหรือคำสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล 

การหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน 
เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถา้มี) ซึ่งสามารถรบัค าสั่งซือ้หรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต้  
www.talisam.co.th หรือช่องทางใหบ้ริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ตามก าหนดการและช่องทางท่ีสอดคลอ้งกับการท า
รายการสั่งซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยถือ
ว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
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ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท าการก่อนการเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

* ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก * 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A: ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้  

(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้

ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุรว่มกันและปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
ทัง้นี ้ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีบริษัทจัดการ หรือส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีท่ีผูร้บัโอนยงัไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนและ
ยื่นต่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวขอ้
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทุน พรอ้มหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับตัง้แต่วันท่ี
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูลงในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ย
แลว้ 
อน่ึง เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้โดยบคุคลที่บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท่ี์จะไม่รบัลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทนุของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บคุคลซึ่งปกติ
มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรม
ในสหรฐัอเมริกา 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website 
ของบริษัทจดัการ: www.talisam.co.th ทกุวนัท าการ 

สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใหก้ับผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกครัง้ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัการท ารายการดงักล่าว
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะจดัส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับ

http://www.talisam.co.th/
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัจดทะเบียน
กองทนุ 

ส่วนในกรณีการท ารายการภายหลงัช่วงเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบยืนยนัการซือ้หน่วยลงทนุพรอ้ม
ใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 7 
วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 
A: สิทธิในการไม่ไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทนุ: 

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลท่ีซือ้ /รบัโอนหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ:   
 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด 

Q: ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียง  และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดโ้ดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถน าส่งขอ้รอ้งเรียนมาไดท่ี้ 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั โทร.0-2015-0222 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2033-9999 
ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-4531 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการอนมุตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือ
การไม่ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อ
พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 
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บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม? 

A: บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา บริษัท
ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยด์า้นการจดัการกองทุนจากกระทรวงการคลงัในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไดร้บัการ
อนุญาตใหเ้ริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และไดร้บัการอนุญาตใหเ้ริ่มประกอบธุรกิจ
หลักทรพัยป์ระเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ส  านักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
โดยไม่มีผูถื้อหุน้เป็นสถาบนัการเงินใด ๆ เลย 

 จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดและมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 

 ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 12 กองทนุ มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เท่ากบั 972,043,459.69 บาท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นางโชติกา สวนานนท ์  ประธานกรรมการ 

2. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม  รองประธานกรรมการ 

3. นายประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ  กรรมการ 

4. นายรุจพงศ ์ประภาสะโนบล   กรรมการ 

5. นายกฤษณ ์จนัทโนทก  กรรมการ 

6. นางณฤดี จนัทรแ์จ่มจรสั  กรรมการและเลขาท่ีประชมุ 

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการลงทนุ 

3. นางณฤดี จนัทรแ์จ่มจรสั  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

A: 1. นายประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ 

 2. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม 

 3. นายวีระพล สิมะโรจน ์

 4. นางสาวปวเรศร ์ตัง้อภิชาติเจริญ 

 5. นายบญุประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A: รายช่ือและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ัดการกองทุน แสดงไดด้งันี  ้
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณท์ างาน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์ ผูจ้ดัการกองทุน
ตราสารทนุ 

- BA (จิตวิทยา) (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- MBA Indiana University at  
 South Bend 
- CISA, CFA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการ (Assistant 
Manager) บริษัทเงินทุน
หลกัทรพัย ์ธนชาติ จ ากดั 

- ผูจ้ดัการ (Manager) 
  บริษัท เงินทุนหลกัทรพัย ์เอส ซี 
เอฟ จ ากดั (มหาชน) 

-  ผูจ้ดัการ (Research Manager) 
  บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั   

-  หวัหนา้กลุ่มกองทุนกลุ่มตราสาร
ทนุ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ธนชาต จ ากดั 

2 นางสาวปวเรศร ์ต้ังอภชิาติเจริญ ผูจ้ดัการกองทุน
ตราสารหนี ้

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

- Assistant Vice President 
 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
- Vice President 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

3 นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
ตราสารทนุ 

- BA (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- CISA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการกองทนุ 
บริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน) 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
A: ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอรโ์ทรศัพท ์
1 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9500 
2 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 

3 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5000 
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4 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 

5 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากัด 0-2861-4820 
6 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2618-1000 
7 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2696-0000 

8 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค)์ 0-2273-3749 
9 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 

11 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7777 
12 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน)  0-2648-1111 
13 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  0-2305-9000 

14 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากัด 0-2026-5100 
15 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 0-2026-6222 
16 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 0-2949-1999 

17 บริษัท หลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
18 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั 1240 กด 8 
19 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  0-2779-9000 

20 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8888 
21 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ากัด 0-2061-9621 
22 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากัด 0-2430-6543 

23 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จ ากดั 0-2114-6612 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2841-9000 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนในภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้ง
ปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนนุท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ก่อนแลว้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2296-2000  

 ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม  เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2626-4531  

นอกจากหนา้ท่ีตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุนดว้ย 

https://www.siamwealth.co.th/
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ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูุช แซ่แต ้
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั 
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

ช่องทางทีผู้่ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก 

• บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 
ท่ีอยู่:  เลขท่ี 89 ชัน้ 10 หอ้ง 1001-1002  
อาคาร AIA Capital Center ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์โทร 0-2015-0222 
Website: www.talisam.co.th 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบขอ้มลูเพิ่มเติมในภายหลงัได ้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

(1) ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณข์องนักลงทุน ฯลฯ 

• กองทุนจะท าการวิเคราะหปั์จจัยต่าง ๆ เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย้ และปัจจัยอื่น ๆ จะ
ส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ และปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยใ์หเ้หมาะสมกับ
สภาวะตลาดในขณะนัน้ 

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตรา
สารหนี ้อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดซ่ึงใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี ้ส่งผลให้
มูลค่าตราสารหนีท้ีก่องทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม เช่น เมื่ออัตราดอกเบีย้ตลาดเพ่ิมสูงขึน้ จะท าให้
ราคาตราสารหนีล้ดลงและท าให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น 

• ในสถานการณท่ี์ตลาดมีแนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาขึน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ซึ่งราคามีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ตลาดอยู่ในระดบัต ่า และในทางกลบักันในสถานการณท่ี์ตลาดมีแนวโนม้ดอกเบีย้เป็น
ขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลก าไรจากราคาตราสารหนีท่ี้จะเพิ่ม ขึน้ หรือ
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้ใหอ้ตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบีย้ 

(3) ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร
โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น 

http://www.talisam.co/
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• กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์
ขอ้มลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นตน้ 

(4) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพยไ์ด้ในระยะเวลา 
หรือราคาทีต้่องการ เน่ืองจากหลักทรัพยข์าดสภาพคล่อง 

• ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรพัย์ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีการ
ประเมินความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องหลงัจากการลงทนุแลว้โดยสม ่าเสมอ 

• ในส่วนของตราสารหนีก้องทนุมีนโยบายก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าของการคงทรพัยส์ินท่ีมีสภาพคล่องสงูมาก 

(5) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการผิดนัดช าระหนีเ้งินต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือ
คู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สัญญา ประสบ
ภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอทีจ่ะช าระคืน หรือช าระคืนบางส่วน 

• กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร ผูค้  า้ประกัน หรือคู่สัญญา และคัดเลือกตราสารท่ีผูอ้อกมีคุณภาพ 
และมีการติดตามและวิเคราะหข์อ้มลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นตน้ 

ข้อก าหนดอื่น ๆ 

• บริการขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการน าส่ง เผยแพร่
ขอ้มลู ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจัดการถึงผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหม้ีรูปแบบการตอบรบั
ขอ้มลูอื่น (ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัเริ่มด าเนินการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว ้ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) โดยการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลา ค่าใชจ้่ายใน
การน าส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันนี ้ซึ่งบริษัทจัดการไดค้  านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในการน าส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถื้อหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ การขอมติ การเลิก
โครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือ
ประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

• การถือหน่วยลงทนุเกินหน่ึงในสาม 
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ใหม้ีจ านวนไม่
เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดังกล่าว 
หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์เรื่องการจดัตัง้กองทนุรวมและการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้ริการบคุคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว
ในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชนต์อบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยส์ินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ยความ
เป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการรับ
ผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย 

• การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรูจ้ักลกูคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (Customer 
Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใหข้อ้มลู และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/
หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรม
ของผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณ์
หน่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ 
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลู และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือใหข้อ้มลู และ/หรือ จดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ
ขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น 
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดของผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ 
หรือบคุคลอื่นใด เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ทั้งนี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ใหม้ีความหมายรวมถึ ง
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย 

• ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ : 
ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือไดใ้นแต่ละกองทุนรวมตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัการยกเวน้หรือเห็นชอบตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
ทัง้นี ้โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ดงันี ้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
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(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนจะถกูจ ากดั สิทธิรบัเงินปันผลในส่วน
ท่ีถือเกินนัน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
1. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถูกจ ากดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน 
(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วน

ดงักล่าวออกจากทรพัยส์ินอื่นของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์ินของกองทุนรวม 
(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนน

เสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียว
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวเต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากัดการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ  

• ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบงัคับตอ้งเสีย
ภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่ง
มีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศ
ก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตาม
หลักเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และ
รวมถึงหนา้ท่ีในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงิน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุน
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการ
เงินหรือยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไป
ได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป 

เพื่อมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้) ท่ีมี
อยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจนท์ราบความเก่ียวขอ้งกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
รบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี 
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนราย

นัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิ
ใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะท าให้
กองทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการ
เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด) เท่านัน้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อ
หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภบิาลไทย 

การลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ สรุปตามอตัราส่วนดงันี  ้

ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 

2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้ ับฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาล

เป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึน้

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ี
ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมี การ เ ปิ ด เผยข้อมูล เ ป็นการทั่ ว ไป โ ดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้ 397 วนั 
นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนักของตราสารท่ีลงทุนในbenchmark 

+ 5% 
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5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี้  397 วนั นับแต่วนัท่ี
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้ 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุท่ีผูอ้อกตรา
สารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลักทรัพย์ส  าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน
หุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

6.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออก
จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

  
รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินใน benchmark + 5% 
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6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี้  
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   

ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย

เป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านอง

เดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้  397 วันนับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
regulated market 

6.5 ธุรกรรมดังนี ้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
6.5.1 reverse repo 
6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส  าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการ
เช่ า  แล้วแต่ ก ร ณี  (diversified fund) ตามแนวทาง ท่ี
ส านกังานก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.6.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
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 1 การลงทุนในทรพัยส์ินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว   

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนักของทรพัยส์ินท่ีลงทุนใน benchmark 

+ 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี   

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน

ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการ
ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1: อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel 
III ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : 
อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน หรือคู่สญัญา 
(single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

6 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging limit) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 

หมายเหตุ : ส  าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ product 
limit 

ส่วนที ่4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 
1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. 

รายเดียวกัน ตอ้งมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน 
< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกุกู ของผูอ้อก
รายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน 
(financial liability)* ของผูอ้อกตราสารราย
นั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจน า
มลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงิน
นั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็น
การทั่วไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงิน 

 ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อก
ตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้
โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ ในระดับต ่ าก ว่า  investment 
grade หรือ ไม่มี  credit rating ให้  บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีท่ีผู้ออก
ตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตราสารท่ี
ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคา ร เ พื่ อ ก า ร เ กษต ร แล ะสหกรณ์

การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย

เป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะ

ท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมด

ของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศท่ี
ออกหน่วยนัน้ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน ท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดัง นี้  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ท่ีออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย 
infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (1) มีขนาดเล็ก 
 (2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
 (3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมด
ของกองทุน property ท่ีออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 
 (1) มีขนาดเล็ก  
 (2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
 (3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต ุ *หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ัดท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

 **รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
การลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บ
จากกองทุนรวม* อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (2) 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2561 ถึง 
31 สิงหาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2562 ถึง 
31 สิงหาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2563 ถึง 
31 สิงหาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บ
จากกองทุนรวม* อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (2) 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2561 ถึง 
31 สิงหาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2562 ถึง 
31 สิงหาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2563 ถึง 
31 สิงหาคม 2564 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 2.1386 2.1370 2.1391 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0374 0.0315 0.0316 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1284 0.0749 0.0641 0.0749 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
และส่งเสริมการขายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวม (Advertising Expenses) 

ไม่เกิน 0.40 ต่อปี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 0.1340 0.1711 0.1448 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.5154 2.3849 2.4037 2.3903 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง 0.3300 0.3759 0.3571 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บ
จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน** อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2561 ถึง 
31 สิงหาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2562 ถึง 
31 สิงหาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 กันยายน 2563 ถึง 
31 สิงหาคม 2564 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(Front-end Fee)*** 

ไม่เกิน 3.00 1.00 1.00 1.00 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(Back-end Fee)*** 

ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

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

 
ไม่เกิน 3.00 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
1.00 

 
ยกเวน้ 

 
1.00 

 
ยกเวน้ 

 
1.00 

 
ยกเวน้ 

• ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อน
ระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไวใ้น
โครงการ (Exit Fee) 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

• ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์
เมื่อมีการสั่งซือ้หรือสั่งขายหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (เก็บเขา้กองทุน) (3) 

ไม่เกิน 0.30 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
(Unit Transfer Fee) 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 

100 บาท ต่อ 1,000 
หน่วยลงทุน  

ขัน้ต ่า 500 บาท 
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หมายเหตุ :  

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ไดร้วมภาษี มลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
แลว้ โดยบริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูล้งทุนโดยตรง 

ทัง้นี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย
อตัราใหม่ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจดัการส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเปลี่ยนแปลง 

(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง มีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือหลกัเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวโดยไม่ถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการ 

(2) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา้มี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (ถา้มี) ณ 
วนัท่ีค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(3) ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีนอ้ยกว่าหรือเทียบเท่ารอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 

(4) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีโ้ดยค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรือราคารบัซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเขา้ หรือราคาสบัเปลี่ยนออก 
ทัง้นี ้อตัราค่าใชจ้่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้หากตลาดหลกัทรพัยม์ีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรบัซือ้คืน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอตัราท่ีไม่
เท่ากนั โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดและหลกัเกณฑใ์หท้ราบต่อไป 

**** บริษัทจัดการจะน าเงินในอัตรารอ้ยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บไดจ้ากกองทุนไปบริจาคใหก้ับหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีส่งเสริมการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และ/หรือองคก์รอื่นใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน่วยงานดงักล่าว และ/
หรือหน่วยงานหรือองคก์รอื่นใดท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

 
ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 
 
  PTR  =     MIN (มลูค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์ิน) 

      AVG.NAV (มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั) 
 

  PTR  =     21,186,089.77 
       20,166,891.14 

 
  PTR  =     1.05 
 
หมายเหต ุ:  ขอ้มลู PTR เป็นขอ้มลูเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้ล้งทนุทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรพัยส์ินและสะทอ้นกลยทุธ์ 
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   การลงทนุของกองทนุ ดงันัน้ ทรพัยส์ินที่น  ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภทที่สามารถมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ 
   เพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ ยกเวน้ทรพัยส์ินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการ 
   ลงทนุ ซึ่งโดยลกัษณะแลว้ไม่ไดม้ีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากัดการใช้สิทธิออกเสียง 

ขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 

มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบคุคลใดบุคคลหนึ่ง จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.97 เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2564 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการใชส้ิทธิออกเสียง ไดท้ี่ www.talisam.co.th 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (1) 

กองทนุ 
Year to 

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

10 ปี 

(2) 
ตัง้แต่
จดัตัง้ 

TLEQ-THAICG 21.43 3.60 8.69 27.60 -4.90 N/A N/A -2.79 
Benchmark 15.66 3.39 11.70 28.33 1.46 N/A N/A 2.71 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 15.92 16.34 15.71 17.95 20.30 N/A N/A 18.60 

ความผนัผวนของ Benchmark 12.99 11.71 12.29 16.16 19.65 N/A N/A 17.81 
หมายเหต:ุ  1) เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.talisam.co.th 
 2) ผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 

• ผลขาดทุนทีเ่กิดขึน้จริงของกองทุนรวม (Maximum drawdown) ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน : -52.57 % 
 

• ตัวชีวั้ดของกองทุน (Benchmark): ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ 

มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 

  

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

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ืมเงินและการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

มูลค่ายุติธรรม %NAV ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในประเทศ   21,619,247.05 100.64 

เงินฝากธนาคาร     

  ธนาคาร     

   เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  AA+(tha) 486,822.05   2.27 

หุ้นสามัญ     

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     

  อาหารและเคร่ืองด่ืม     

   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)              818,550.00         3.81  

 ทรัพยากร     

  พลังงานและสาธารณูปโภค     

   บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)              210,930.00         0.98  

   บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน)           1,140,525.00         5.31  

   บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)              597,000.00         2.78  

   บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)              831,125.00         3.87  

   บริษัท บี. กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)              975,875.00         4.54  

   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)              856,800.00         3.99  

 เทคโนโลยี     

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

   บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน)           1,033,420.00         4.81  

 ธุรกิจการเงิน     

  เงินทุนและหลักทรัพย ์     

   บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)           1,295,000.00         6.03  

  ธนาคาร     

   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)              661,200.00         3.08  

   ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)           1,525,200.00         7.10  
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รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

มูลค่ายุติธรรม %NAV ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

 บริการ     

  ขนส่งและโลจิสติกส ์     

   บริษัท ไวส ์โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)           1,310,000.00         6.10  

  พาณิชย ์     

   บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน)           1,255,500.00         5.84  

   บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)              830,775.00         3.87  

   บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)           1,131,000.00         5.26  

 สินค้าอุตสาหกรรม     

  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์     

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)              992,000.00         4.62  

   บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)           1,159,375.00         5.40  

 อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง     

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์     

   บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)           1,322,250.00         6.15  

   บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)              844,340.00         3.93  

   บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)              664,560.00         3.09  

  วัสดุก่อสร้าง     

   บริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน)           1,677,000.00         7.81  
        

สินทรัพยอ์ื่นหรือหนีส้ินอื่น        (134,785.06)    (0.64) 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ       21,484,461.99   100.00  

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนทีก่องทุนลงทุนหรือ
มีไว้เป็นรายตัว 

ประเภท ผูอ้อก 
วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบัความน่าเชื่อถือ 
มลูค่า 
ท่ีตราไว ้

มลูค่ายตุิธรรม ของตรา
สาร 

ของผูอ้อก/ค า้
ประกนั 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   AA+(tha) - 486,822.05 
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รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 
ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มลูค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครฐั ไดแ้ก่ ตั๋วแลกเงิน พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พนัธบตัร หรือ ตราสารแห่งหนีท่ี้กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันา 

-  - 

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุน 
เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 

486,822.05 2.27 

(ค) ตราสารที่มีบริษัทท่ีไดร้บั rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 

- - 

(ง) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

- - 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงอนัดบัเครดิตขัน้สงูสดุของอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย โดยอนัดบัเครดิตนีจ้ะให้กบัผู้

ออกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนีต้  ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อก

ตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย 

AA(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหก้ับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของ

การผิดนดัช าระหนีท่ี้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย โดยความ

เสี่ยงของการผิดนดัช าระหนีส้  าหรบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศท่ีระดบั 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของ

การผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีท่ี้ไดร้บัอนัดบัเครดิตภายในประเทศในล าดบัสงูสดุเพียง

เล็กนอ้ย 

A(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการ

ผิดนดัช าระหนีท่ี้ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตาม

ก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

BBB(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของ

การผิดนดัช าระหนีป้านกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็

ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้

ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารหนีอ้ื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 
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อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นส าหรับประเทศไทย 

F1(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถสงูสดุในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงิน เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย ภายใตร้ะบบการจดัอนัดบัเครดิต

ภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช ์อนัดบัเครดิตในระดบันีจ้ะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีมีความ

เสี่ยงของการผิดนดัช าระหนีต้  ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย ใน

กรณีท่ีสภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีแข็งแกรง่เป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ ์"+" แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัเครดิตท่ีใหไ้ว ้ 

F2(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงินในระดบัท่ีดี 

เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดบัของความ

น่าเชื่อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดับเครดิตท่ีสงูกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงินในระดบัปาน

กลาง เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน

การช าระหนีด้งักล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสงูกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ เมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ี

สงูกว่า 

   หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ: 

ค าเสริมทา้ย 'tha' จะถกูระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุวเ้พิ่มเติมต่อจากอนัดบัเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะ

เปรียบเทียบภายในอนัดบัเครดิตขัน้หลกั ทัง้นี ้เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดงักล่าวจะไม่ใชส้  าหรบัอนัดบัเครดิต

ภายในประเทศระยะยาว และอนัดบัความแข็งแกรง่ทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกนัภยั 'AAA(tha)' 

หรืออนัดบัท่ีต ่ากว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใชส้  าหรบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ยกเวน้ระดบั 'F1(tha)' 

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA  อนัดบัเครดิตองคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม

อื่นๆ 

AA  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆมากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบั AAA 

A  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงิน

ตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆมากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ

คืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ

มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีอ้่อนแอลงเมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ยเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพ

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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อนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้ส  าหรบัประเทศไทย 

T1  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และ

นกัลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผิดนัดช าระหนีท่ี้ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัอนัดบั

เครดิตในระดบัดงักล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

T2  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระ

หนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

T3  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรบัได ้

T4  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ท่ีค่อนขา้งอ่อนแอ 

 

ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

▪ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกบัท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหม้ีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นีผู้ล้งทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอ้มลูการลงทุน
เพื่อบริษัทจดัการไดท่ี้ทางเว็บไซต ์ www.talisam.co.th 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุน้
ธรรมาภิบาลไทย ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 

▪ ในกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

▪ หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญ ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วนรบัรอง
ความถกูตอ้งครบถว้น 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

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

▪ บริษัทจดัการอนญุาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้  

▪ ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียง และด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.talisam.co.th 

▪ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต หาก
ตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

▪ ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ผูข้ายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวท่ีส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

▪ ในกรณีท่ีผูล้งทนุไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุรบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีไดร้บัอนุมตัิจากส านักงานและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการกองทนุ
รวมและผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

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

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) บวกภาษีมลูค่าเพิ่ม ซึ่งผูส้นใจลงทนุสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถา้มี) ในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกซึ่งจะระบุไวใ้นหนังสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากบัจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
ส าหรบัผูล้งทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ
แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปิด
บญัชีกองทนุดงัต่อไปนี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอื่น 
กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) เอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัหรือจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม

ของนิติบคุคล 
(2) ตวัอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
(3) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(4) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) และส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(5) เอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัหรือจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

อน่ึง กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลท่ีมีชื่อแรกในใบค าสั่งขอเปิดบัญชีเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถื้อ
หน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน 
วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผูส้นใจลงทนุของกองทนุนี ้สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และใบค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทุน ไดท่ี้บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการทุกวันและ
เวลาท าการในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการ 
(1) ผูส้นใจลงทุนกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชัดเจน

พรอ้มลงนาม แลว้ส่งมอบเอกสารขา้งตน้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ท่ีบริษัทจดัการ 
(2) มลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต  ่า 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(1) ผูส้นใจลงทุนกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชัดเจน

พรอ้มลงนาม แลว้ส่งมอบเอกสารขา้งตน้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถา้มี) 
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(2) มลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต  ่า 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม 
การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการ 
(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงิน

โอน เช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกับท่ีท าการของบริษัทจดัการภายในวนัเดียวกับท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ 
โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวนัท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของ 
บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตอ้งระบชุื่อ 
ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไวห้ลังเช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะออกหลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
บริษัทจดัการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจดัการจะแจง้
ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟตถ์ูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ั่งซือ้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบญัชีดงักล่าวอาจเป็นบญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ื่นใด ประเภทบญัชีกระแสรายวัน และ/หรือบญัชีออม
ทรพัยก์็ได ้ซึ่งหากมีดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ในบญัชีซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษั ทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุ  
บริษัทจัดการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายงักองทุนนีใ้นช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดต้ามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนในวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ( IPO) 
โดยจะรบัช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเ์ช็ค เท่านัน้ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ต็มจ านวนแลว้ โดยบริษัทจดัการจะ
น าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) เขา้บญัชี "กองทุนเปิดทา
ลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย" ซึ่งเป็นบญัชีเดินสะพดั หรือบญัชีออมทรพัยท่ี์บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้ับผูด้แูลผลประโยชนก์องทุน หรือ
บญัชีอื่นท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายครัง้แรก 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีนีไ้ดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นั้นและแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุทราบทนัที  

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจั ดตัง้โดยบริษัท
จัดการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนงัสือรบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบยืนยนัการซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดย
ทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 
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(6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้ผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ

ภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกับ
ส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีรบัค าสั่งซือ้ภายในวนัเดียวกับท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวันท่ี
เดียวกบัวนัท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไวห้ลังเช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะออก
หลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
บริษัทจดัการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจดัการจะแจง้
ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หากบริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบญัชีดงักล่าวอาจเป็นบญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ื่นใด ประเภทบญัชีกระแสรายวัน และ/หรือบญัชีออม
ทรพัยก์็ได ้ซึ่งหากมีดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ในบญัชีซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุ  
บริษัทจัดการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายงักองทุนนีใ้นช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดต้ามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนในวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ( IPO) โดย
จะรบัช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเ์ช็ค เท่านัน้ 
(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณต์่อเมื่อผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ไดเ้รียกเก็บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็มจ านวนแลว้ 

โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) เขา้
บัญชี "กองทุนเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรพัยท่ี์บริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แล
ผลประโยชนก์องทุน หรือบญัชีอื่นท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอ
ขายครัง้แรก 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีนีไ้ดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้
และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบทนัที 

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตัง้โดยบริษัท
จดัการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
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(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจัดส่งหนังสือรบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบยืนยนัการซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดย
ทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ้ 5.2.2 และ 5.3 ได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านกังานใหญ่และส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัท
จดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“สั่งซื ้อก่อน ไดก้่อน” ในกรณีท่ีสั่งซือ้
พรอ้มกนั และมีจ านวนหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะพิจารณาจดัสรรหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ทั้งนี ้บริษัทจัดการสงวนสิท ธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไดจ้องหรือสั่งซือ้
หน่วยลงทุนจนเป็นเหตุท่ีอาจท าใหไ้ดร้บัการจัดสรรเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการจัดสรรทั้งหมด เวน้แต่เป็น
บคุคลหรือกลุ่มบคุคลที่ไดร้บัการยกเวน้หรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้

(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดง
ตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติตา ม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแยง้
ต่อกฎหมายต่าง ๆ 

การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งยุติโครงการ
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เนื่องจากจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ใหป้ระชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย หรือมีการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทนุตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด อนัเป็นเหตุใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการรบัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม 
หรือกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดค้รัง้แรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการลงทุน และ/หรือ ดว้ยเหตอุื่นใดท่ีกระทบต่อการบริหาร
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จัดการกองทุน ทั้งนีข้ึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน จะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผูส้ั่ งซือ้หน่วย
ลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  ทงันี ้
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบีย้ (ถา้มี) ไดภ้ายในก าหนดเวลาขา้งตน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
เอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
ดว้ย 
ขอ้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทนุเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง 
พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคล
ดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อ ชื่อเสียงของ
บริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดง

ตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยง้
ต่อกฎหมายตา่ง ๆ 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกเพ่ิมเติม 
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือ 
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ดงักล่าวโดยจะประกาศให ้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุและช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ก) ผูส้นใจลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 

และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มแนบเอกสาร
ประกอบการขอเปิดบญัชีกองทนุดงัที่ระบไุวใ้นส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามขอ้ 5.2 

(ข) ผูส้นใจสามารถขอรบัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญท่ีผูล้งทุนควรทราบ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ทั้งนี ้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและ
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต  ่ากว่า 5,000 บาทหากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 5,000 บาทส าหรบั
การสั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชัดเจน แลว้น าเอกสารดงักล่าว ซึ่งผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้ส่งมอบ
เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มทั้งเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

(ง) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟต ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนั
สั่งซือ้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส านักงานท่ีรบัค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวนัท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุน
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ี
รบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อไวห้ลังเช็คหรือดราฟต ์นั้นดว้ย ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  

บริษัทจดัการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กล่าวไวข้า้งตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหาก
บริษัทจัดการมิไดร้ับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟตถ์ูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ั่งซือ้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(จ) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตัง้โด ยบริษัท
จัดการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหัก
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้  

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยนัการซือ้
หน่วยลงทุน ใบเสร็จรบัเงิน และใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ จะท าในวนัถดัจากวนัท่ีท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ี บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศ
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ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• Internet 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางบริการทางอินเตอรเ์น็ต ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ต สามารถขอใชบ้ริการได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งเมื่อได้รบัอนุมัติแล้ว บริษัทจัดการจะส่งไปร ษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(email) ไปยงั Email Address ท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพื่อใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้ชื่อผูใ้ช ้(User Name) 
และรหสัผ่าน (Password) เพื่อเขา้ใชบ้ริการ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตได้
ต่อเมื่อธนาคารเจา้ของบญัชีเงินฝากไดอ้นมุตัิการตดับญัชีแลว้ 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใหบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม 
และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

(ข) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอรเ์น็ตท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี ้
บริษัทจดัการจะถือว่าผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวด้งักล่าว  

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอรเ์น็ตไดท้กุวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน
เวลาท่ีก าหนดในวันท าการซือ้ขายใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาท่ีก าหนด 
หรือในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ง) ธนาคารเจา้ของบญัชีจะท าการหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท ารายการจากบญัชีเงินฝากท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนได้
ระบุไวใ้นการขอใชบ้ริการกองทุน ซึ่งหากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุอาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ  

(จ) การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต  ่ากว่า 5,000 บาท หากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่า
กว่า 5,000 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้ถดัไปในแต่ละครัง้ โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในการท ารายการ 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตภายหลงัจากเวลาท ารายการท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนดไม่ได ้หากไดท้ ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเวน้กรณีท่ีพิสูจนไ์ดว่้าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
ระบบงานท่ีใหบ้ริการในเรื่องดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะพิจารณา
ผ่อนผนัได ้

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้ับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยนัการซือ้
หน่วยลงทุน ใบเสร็จรบัเงิน และใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) การเพิ่มหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้จะท าในวันท าการถัดจากวันท่ีท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
สามารถดผูลการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการไดใ้นวนัท าการถดัไป 

(ฌ) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานในการท ารายการผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ  และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ ์และใชอ้า้งอิงได ้
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(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะประกาศ
ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) 
บริษัทจัดการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ า โดยการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเฉพาะผูท่ี้ท า
รายการผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดการเท่านัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งส่ง “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ า” และยื่น
หนังสือใหห้ักบัญชีธนาคารตามขั้นตอน/วิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด และไดร้บัการพิจารณาอนุมัติใหส้ามารถหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวได ้เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงินในบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทุนในงวดนัน้ ๆ เวน้แต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้บริษัทจัดการมีสิทธิระงบัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวด
นัน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบญัชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการดงักล่าวเป็นระยะเวลา 2 งวดการซือ้หน่วยลงทุนติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการตามค าขอนีไ้ด้ทันที 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุน ได ้ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
ใหญ่และส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษั ทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้หลงัจากท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 
ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัอนมุตัิใหจ้ัดตัง้โครงการ
จดัการกองทนุรวมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลกัการ "สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน" ในกรณีท่ี
สั่งซือ้พรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรใหก้ับรายใดรายหน่ึงได ้ทัง้นี ้  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุน หรือของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรบัผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไดส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุจนเป็นเหตท่ีุอาจท าใหไ้ดร้บัการจัดสรรเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด เวน้แต่เป็นบคุคลหรือ
กลุ่มบคุคลที่ไดร้บัการยกเวน้หรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทนุ 

• การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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• การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี
บริษัทจดัการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยุดท าการ หรือวนัท าการท่ีบริษัทจัดการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุใหถื้อเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไปนัน้ 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท ารายการได ้กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาท่ี
มากกว่าหรือนอ้ยกว่าเวลาท่ีระบุไวใ้นโครงการ แต่ทั้งนีจ้ะไม่นอ้ยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน ์หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
ขอ้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทนุเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคล
ดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้

(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์
แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่ง
มีรายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจดัการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนนุทางการเงินแก่การ
ก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ ยงกฎหมายหรือ
ขดัแยง้ต่อกฎหมายต่าง ๆ 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทนุตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หน่ึง (กองทนุปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไปช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง  
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บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุอื่น (กองทนุตน้ทาง) ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการมายงั
กองทนุนีไ้ด ้(กองทนุปลายทาง) โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด 
(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซือ้หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้(กองทนุปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุน
รวมอื่น ๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้
มี) เพื่อน ามาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้(กองทนุปลายทาง) สามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุนีไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” หรือ
ในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้น
หวัขอ้ “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรือวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ดว้ยจ านวนท่ีเป็นไปตาม
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเวน้ขอ้ก าหนดมูลค่าขั้นต ่าการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุนีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น  

(ค) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN 
FEE) (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซือ้หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้โดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีได้
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เพื่อน ามาช าระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้

(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง 
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้(กองทนุตน้ทาง) หรือเรียกว่า “การสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ากการเลิก
กองทุนนี ้(กองทุนตน้ทาง) ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวนัและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ “การรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” และ/หรือวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยจ านวนท่ีเป็นไปตามมูลค่า
ขั้นต ่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ “การรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้หากจ านวนท่ีไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ภายหลัง
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ไม่เพียงพอท่ีจะน าไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตาม
มูลค่าขั้นต ่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่น าเงินไปซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางดงักล่าว 

(ง) ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 
OUT FEE) (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ เพื่อน าไปช าระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุอื่น ๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) 
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หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวนัและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรบัค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด ใหถื้อเป็นการท า
รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของวนัท าการถดัไป 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัประโยชนห์รือท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
เสียผลประโยชน ์หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่ท าการสบัเปลี่ยนหรือหยดุการสบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อกองทุนและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตบ์ริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซือ้คืน (ถา้มี) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ/หรือช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ เงื่อนไข วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดใ้นภายหลงั โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ โดยติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถา้มี) ซึ่งสามารถรบัค าสั่งซือ้หรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ ท า
หนา้ท่ีในการเสนอขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว หรือท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอรเ์ น็ตของ
บริษัทจัดการ หรือวิธีอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการใหบ้ริการโดยบริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการภายหลงัได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงคใ์นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

(ถ้ามี) ทุกวันและเวลาท าการท่ีก าหนดให้เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

(ข) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการให้
ชัดเจนครบถ้วนถูกตอ้ง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน หรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนตน้ทางและชื่อ
กองทุนปลายทางท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

(ง) ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นัน้มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทาง หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประส งคจ์ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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(จ) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุมีค  าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหบ้ริษัทจัดการ และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมลูค่าต ่ากว่า 500 
หน่วย บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดในรายการดงักล่าว  

(ฉ) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตามขอ้ 10 ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่างเวลาท าการท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้การยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดร้บัการอนุมัติจากบริษัท
จดัการก่อน  

(ช) ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ การลดจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุตน้ทางท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวนัท่ีค านวณราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ได ้แลว้แต่กรณี และการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
จะท าภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ หรือวนัท่ีค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนั
ท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แต่กรณี 

(ซ) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาท ารายการท่ีบริษัทจัดการก าหนด หากบริษัท
จดัการไดท้ าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

• Internet 
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคใ์นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตสามารถขอใช้บริการดงักล่าวได ้

ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบไุว ้
(ข) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  
(ค) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้

หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมลูค่าต ่ากว่า 
500 หน่วย บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดในรายการดงักล่าว  

(ง) ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ต
นัน้ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้
มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอรเ์น็ตท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณแ์ละใชอ้า้งอิงได ้  

(ฉ) ผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตภายหลงัเวลาท ารายการท่ีบริษัท
จดัการก าหนดไม่ได ้หากไดท้ ารายการจนเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีท่ีพิสจูนไ์ดว่้าเป็นความผิดพลาดท่ี
เกิดจากระบบงานท่ีใหบ้ริการในเรื่องดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนขอ้ผิดพลาดและแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาผ่อนผนัได ้
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(ช) ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทนุรวมอื่นภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ  
(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนต้นทาง ใหใ้ชร้าคารบัซือ้คืนท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณ 
(2) ในกรณีท่ีเป็นกองทนุปลายทาง ใหใ้ชร้าคาขายท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการท่ีไดร้บัเงินจากกองทนุตน้ทางเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงการก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุท่ีใชใ้นการค านวณ โดยจะใชร้าคาขาย ณ สิน้
วนัท าการซึ่งไม่เกินวนัท าการท่ีไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือบน
เว็บไซดข์องบริษัทจดัการ 

(ซ) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยงัไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามขอ้ 10 ในหนังสือชีช้วนส่วนโครงการ ผูถื้อ
หน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่างเวลาท าการท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืน (ถา้มี) ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อ
ไดร้บัการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขา
ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้  ได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
การด าเนินการเมื่อมีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนตน้ทาง
และกองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พรอ้มใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการกองทุนรวมภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ภายใตเ้งื่อนไขท่ีระบุในข้อ 10 .ในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 
การก าหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) การก าหนดเวลาในการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน หรือช่องทางการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจัดการก าหนดไดต้ามวนัและเวลาการท่ีสอดคลอ้งกบัการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหถื้อเป็นรายการของวนัท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนดในวันท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือท ารายการในวนัหยดุ ใหถื้อว่าเป็นรายการของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนถดัไป 

(2) ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) กรณีกองทุนตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายท่ีบริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั
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ซือ้คืนไดท้ ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว หักดว้ยค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) (ถา้มี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN) (ถา้มี) 

การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไวแ้ละ/หรือ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมก าหนดการ วิธีการในการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี ้ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน ์หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทุนทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลง 
ขอ้สงวนสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส หุน้ธรรมาภิบาลไทย (“กองทุน”) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุ
ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ั้น รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บคุคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์

แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ
ขดัแยง้ต่อกฎหมายต่าง ๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TALIS THAI EQUITY CG FUND (TLEQ-THAICG) 



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS THAI EQUITY CG FUND   1 

สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการกองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม : 

เป็นไปตำมประกำศ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงกำรจัดกำร (ไทย) :  กองทนุเปิดทำลสิ หุน้ธรรมำภบิำลไทย 

1.2. ชือ่โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) :  TALIS THAI EQUITY CG FUND 

1.3. ชือ่ยอ่ :  TLEQ-THAICG 

1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  

1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  

1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

1.8. อำยโุครงกำรถงึวันที ่(กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) : -  

1.9. เงือ่นไข (อำยโุครงกำร) :  

บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำใหโ้ครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตสิ ิน้สุดลง โดยยุตโิครงกำรในช่วงเสนอขำยหน่วย

ลงทุนครัง้แรก หรือหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกหรือไม่น ำกองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรืออำจพจิำรณำเลกิโครงกำร โดยถือว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำร

ดังกลำ่วโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กองทนุมจี ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอต่อกำรจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่ำงเหมำะสม อันเนื่องจำกปัจจัยอืน่ใดที่ท ำใหผ้ลตอบแทน
ของตรำสำรทีก่องทนุจะเขำ้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอยำ่งมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร 

1.10. ลักษณะโครงกำร :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอ

ขาย:  

2.1. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร : 1,000,000,000.00 บำท 

2.1.1 จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรเริม่ตน้: 1,000,000,000.00 บำท 

2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงินทุนของ

โครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรหรือไม่เกนิ 150 ลำ้นบำท (คดิเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 

15,000,000 หน่วย) ทัง้นี้ หำกบรษัิทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกนิจ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) 

แต่ไม่เต็มจ ำนวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (green shoe) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธดิ ำเนินกำร

ปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนนิกำรจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอ

ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ 

2.3. มลูคำ่ทีต่รำไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บำท 

2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.0000 หน่วย 

2.5. รำคำของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท 

2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บำท 
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2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 5,000.00 บำท 

2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : 5,000.00 บำท  

2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  

2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : 500.00 หน่วย  

2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้ หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรือมูลค่ำขัน้ต ่ำขำ้งตน้ในอนำคตได ้(ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรสำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรอืมลูคำ่สงูสดุดังกลำ่วไดห้ำกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิในภำยหลัง) ซึง่บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 

30 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกล่ำว (ทัง้นี้ หำกในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 วันก่อนวันด ำเนินกำรดังกล่ำว) ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร และส ำนักงำน

สำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้

ม)ี 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธกิ ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้

เพือ่รองรับรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยหรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิทจัดกำร 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงกำร : 

เพื่อระดมเงนิจำกผูล้งทุนท่ัวไปที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล ไปลงทุนในกจิกำรที่มีกำรก ำกับดูแลที่ด ีและ/หรือเป็น

บรษัิททีร่ับกำรรับรองเป็นสมำชกิโครงกำรกำรสรำ้งแนวร่วมปฏบัิตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) โดย
ยดึหลักสรำ้งควำมยั่งยนืและแสวงหำผลตอบแทนในระยะยำว 

3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม : ตรำสำรทนุ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลักษณะพเิศษ : 

3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวำมเสีย่งต่ำงประเทศ 

3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้ม)ี : 

บรษัิทจัดกำรอำจกูย้มืเงนิหรอืท ำธรุกรรมกำรขำยโดยมสีัญญำซือ้คนืในนำมกองทุนไดต้ำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสีย่ง (Hedging)  

3.7. กำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

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

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) : 

 1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%):100.00 

หมำยเหตุ: บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดผลกำรด ำเนนิงำน (Benchmark) ในกำรเปรยีบเทยีบตำมที่

บรษัิทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนด โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลและ

แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถงึวันทีม่ีกำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ค ำอธบิำยเกีย่วกับตัวชีวั้ดฯ และเหตุผลใน

กำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก

ขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้
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อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดสมำคม บรษัิทจัดกำรลงทุน 

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

รวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ดฯ ไม่ไดจั้ดท ำหรอืเปิดเผย

ขอ้มูล/อัตรำดังกล่ำวอกีต่อไป โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ผ่ำนกำร

ประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรลงทนุและลักษณะพเิศษ : 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำด

หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ หรอืตลำดรองอืน่ ๆ ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยเนน้ลงทนุในบรษัิททีม่กีำรก ำกับดูแล

กจิกำรทีด่ ีรวมถงึบรษัิททีไ่ดร้ับกำรรับรองเป็นสมำชกิโครงกำรกำรสรำ้งแนวร่วมปฏบัิตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติ (CAC) ซึง่กำรพจิำรณำกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีอำจพิจำรณำจำกกำรจัดอันดับ CG Scoring ของสมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ในสว่นทีเ่หลอื กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรแห่งทุนนอกเหนือจำกที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้  ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน 

เงินฝำก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำรมิทรัพย ์(REITs) หน่วยลงทนุของกองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำน และ/หรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) รวมถงึกองทุนอำจ

ท ำธรุกรรมกำรใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมกำรซือ้โดยมสีัญญำขำยคนื (Reverse Repo) หรอืธรุกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำ

ซือ้คนื และกองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้โดยมวัีตถุประสงคเ์ฉพำะเพือ่ลดควำมเสีย่ง (Hedging) รวมทัง้อำจ

ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอืน่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงไดต้ำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

นอกจำกนี้ กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนี้ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทนุได ้ และตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้ับกำร

จัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตรำสำรทนุของบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์(Unlisted 

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

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรทีม่ลัีกษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 

3.12. รำยละเอยีดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ ี

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ : 

บรษัิทจัดกำรอำจลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรือหำดอกผลโดยวธิีอืน่อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มปีระกำศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรือ

ลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบัตขิองตรำสำรทำงกำรเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก ่

1.1 ตรำสำรทนุ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตรำสำรทุนอื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรทุนตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตรำสำรหนี้ 
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1.2.1 พันธบัตร 

1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง 

1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตรำสำร Basel III) 

1.2.4 ตั๋วแลกเงนิ (B/E) 

1.2.5 ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนี้ตำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

 ก.ล.ต.ก ำหนดเพิม่เตมิ 

1.3 ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) 

1.4 ตรำสำร Basel III 

1.5 ศกุกู 

ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลัีกษณะท ำนองเดยีวกับขอ้ 1.1 ถงึขอ้ 1.5 โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. คณุสมบัตขิองตรำสำรและหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุ 

ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดกำรจะสำมำรถลงทนุไดต้ำม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตรำสำรตำมหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ ำใหผู้ล้งทนุมภีำระผูกพันมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร 

2.2  สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีที่เป็นต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ ที่มีเงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนได ้

ด ำเนนิกำรใหม้กีำรรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถ

ขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได)้  

2.3  มีขอ้มูลเกีย่วกับตรำสำรที่ถูกตอ้งครบถว้น และมีกำรปรับปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่บรษัิทจัดกำรสำมำรถ

เขำ้ถงึไดเ้พือ่น ำมำประกอบกำรพจิำรณำตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรม 

โดยขอ้มลูดังกลำ่วตอ้งอำ้งองิจำกแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท ำตำมหลักวชิำกำรอันเป็นทีย่อมรับในระดับสำกล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญำใชเ้งนิที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรคำ้ ต๋ัวแลกเงนิ 

หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ ดังกลำ่วตอ้งมกีำรรับอำวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้ 

2.4.1 ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

2.4.2 ธนำคำรออมสนิ 

2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

2.4.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

2.4.5 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนองเดยีวกับผูร้ับฝำกตำม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ กำรอำวัลหรอืกำรรับรองดังกล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวัลหรอืกำรรับรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ ำนวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิดว้ย 

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุดังนี้ 

1. มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นกำรลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงนิท่ัวไปในส่วนที ่1 

ขอ้ 2.1 - 2.3  

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

ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค ำทีล่งทนุในทองค ำแทง่)  

2.1 มกีำรลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุรวม (investing fund) สำมำรถลงทนุได ้

2.2 มีกำรลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อัตรำส่วนกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำของกองทนุรวม (investing fund) 

2.3 มีกำรลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อัตรำส่วนกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมประเภททรัพยส์นิส ำหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุรวม (investing fund) 
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2.4 มกีำรลงทนุในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุรวม (investing 

fund) 

3. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลำ่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุ รวมฟีดเดอร ์

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก  

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทกำรใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  
เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  ตำมหลักเกณฑก์ำรลงทนุดังนี้ 
เป็นไปตำมประกำศ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

ไมม่ ี

3.14. อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศ:  

บรษัิทจัดกำรจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน 
ตำมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ข

เปลีย่นแปลงอัตรำสว่นกำรลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ      

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แต่ต ่ำกวำ่ 2 

อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้ับฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี

ลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ัฐบำลเป็น

ประกัน 

ไมเ่กนิ 20% 

5 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 
5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอื ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตำม

กฎหมำยไทย หรอืสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้ับอนุญำต
ใหป้ระกอบธรุกจิธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรท่ัวไปโดยมรีำยละเอยีดตำม

แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระ
ผกูพันตำมตรำสำรดังกล่ำวตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 

ไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุนใน
benchmark + 5%  



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.2.3.1 ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิท
เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

5.2.3.2 ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย  
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ > 397 วัน นับแตวั่นที่
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพยส์นิดังนี ้ 

6.1 ตรำสำรทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับ
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทนุทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่

ระหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตทุีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลักทรัพย์
ซือ้ขำยใน SET) 

6.2 ตรำสำรทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไมว่่ำตำมกฎหมำยไทยหรอื

กฎหมำยตำ่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลำ่วซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลักทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอ่ยู่

ระหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตทุีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำกกำร
ซือ้ขำยใน SET) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้

ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ หรอืผู ้
ออกจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แตไ่มร่วมสำขำของธนำคำร

พำณชิยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้ับอนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิธนำคำร
พำณชิยใ์นประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.4.3 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลำดซือ้

ขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรท่ัวไปโดยมี

รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ ≤ 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 

6.4.3.2  
ผูม้ภีำระผกูพันตำมตรำสำรดังกลำ่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 

6.4.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ท ำนองเดยีวกับบคุคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 

grade 

 

รวมกันไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงู
กวำ่ 

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

5% 

  



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.5.1 reverse repo 
6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

6.6.1 จดทะเบยีนซือ้ขำยหรอือยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีน
ซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET 

หรอืของตลำดซือ้ขำยหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดังกล่ำวทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอน

หน่วยดังกลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีักษณะกระจำยกำรลงทนุใน
กจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนอสงัหำรมิทรัพย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ แลว้แต่

กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะกระจำยกำร
ลงทนุในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรัพย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ 

แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และมี
ลักษณะตำม 6.6.1 

ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

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

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูร้ับฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ 

แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 กำรลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททุกบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิกำรเดยีวกัน
หรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ัญญำในธรุกรรมทำงกำรเงนิกับบรษัิทดังกล่ำว 

ไมเ่กนิอัตรำใดอัตรำหนึง่ดังนี้ แลว้แต่ 
อัตรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 

benchmark + 10%  

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ  

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ต๋ัวแลกเงนิ หรอื ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ 

ทีน่ติบิุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถงึสำขำในตำ่งประเทศของนติิ

บคุคลดังกลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรอืคูส่ัญญำ ดังนี้ 
1.1 ธนำคำรหรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

1.2 ธนำคำรพำณชิย ์
1.3 บรษัิทเงนิทนุ 

1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดร้ับโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคูส่ัญญำตำม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี 



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 

2.1 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุ
ไดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำรรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรที่

กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำร
ได ้

2.2 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 

เดอืน  
2.3 total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

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

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

5.1 มลีักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที ่1: อัตรำสว่น

กำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิ หรอืคู่สญัญำ (single entity 
limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 
  

6 กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรลดควำมเสีย่ง 

(hedging limit) 

ไมเ่กนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่  

  หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ ไมม่ขีอ้ก ำหนด

เกีย่วกับ product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรำยใดรำยหนึง่ ทกุกองทนุรวมกันภำยใตก้ำรจัดกำรของ 

บลจ. รำยเดยีวกัน ตอ้งมจี ำนวนหุน้ของ
บรษัิทรวมกัน < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตรำสำร Basel III และศุกกู ของผูอ้อก

รำยใดรำยหนึง่  
(ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ภำครัฐไทยหรอืตรำสำรหนี้ภำครัฐตำ่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำง

กำรเงนิ (financial liability) * ของผูอ้อกตรำ
สำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำง

กำรเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลำ

บัญชถีัดไป และยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิ
ลำ่สดุ บลจ.อำจน ำมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ

ดังกล่ำวมำรวมกับมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ
ตำมงบกำรเงนิลำ่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู

หนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำร
เผยแพร่เป็นกำรท่ัวไป  และในกรณีทีผู่อ้อก

ตรำสำรไมม่หีนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผย

ไวใ้นงบกำรเงนิ 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ** ใหใ้ช ้

อัตรำสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคำ่กำรออก
และเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำย

นัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตรำสำร

ไดม้กีำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

โครงกำร (bond issuance program) ให ้

พจิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้
นี้โดยเป็นตรำสำรทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit 

rating อยูใ่นระดับต ่ำกวำ่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ่

กองทนุภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. รำย
เดยีวกันรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำร

ออกและเสนอขำยตรำสำรดังกลำ่วเป็นรำย

ครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยืน่
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 

issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำย
โครงกำร 

(อัตรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตรำสำร

ทีอ่อกโดยบคุคลดังนี้  
1. ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื 

บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
ธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศัย 

6. ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่

ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์
10. สถำบันกำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ท ำนองเดยีวกับบคุคลตำม 1. – 9.) 

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

กองทนุรวมหรอื กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้ 

- อัตรำขำ้งตน้ไมใ่ชกั้บกำรลงทนุดังนี้ 
(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1.1) มขีนำดเล็ก 

(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra 

ทัง้หมดของกองทนุ infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน 

(1) มขีนำดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property 

ทัง้หมดของกองทนุ property ทีอ่อกหน่วย

นัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุที่
มลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1) มขีนำดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หมำยเหต ุ: *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดังกล่ำวไดจั้ดท ำงบ

กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบัญชนัีน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรบัญชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบัญช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับ

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

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณียังไมค่รบก ำหนดกำรจัดท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสัดสว่นตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ

ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit):  

4.1 กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ: ไมม่ ี 

4.2 ประเภทกำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ: ไมม่ ี 

4.3 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ):  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1 ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก:  

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

5.2 รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 
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6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

6.2 รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก : 

 สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6.3 กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

7.2. รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไดใ้นวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด โดยใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในใบค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของ

บรษัิทจัดกำรใหช้ดัเจนครบถว้นถกูตอ้ง โดยเป็นจ ำนวนเงนิหรอืหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ โดย

มมีลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืครัง้ละ 5,000 บำท และน ำไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้

คนื (ถำ้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐำนกำรรับค ำสั่งขำยคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไวเ้พือ่เป็นหลักฐำน 

(3) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนในค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน

นัน้มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่

ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถอืว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

ขำยคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดกำร และกำรขำยคนืครัง้นัน้เป็นผลใหห้น่วย

ลงทนุคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุมมีูลค่ำต ่ำกว่ำ 
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500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้

คนืในรำยกำรดังกลำ่ว 

(4) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่

คงเหลอื ใบยนืยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำ

ทรัพยส์นิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(5) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใน 5 วันท ำกำรนับ

แต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอ

เปิดบัญชกีองทุน หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 

ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดกำร และบรษัิทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรตำมขอ้ 10 ผูถ้อื

หน่วยลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดที่บรษัิท

จัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ กำร

ยกเลกิค ำสัง่ขำยคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น 

(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่

ค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(8) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทีส่ั่งขำยคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทน

เงนิ บรษัิทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

7.4.2 ATM 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงเอทเีอ็ม 

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.3 ทำงโทรศัพท ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงโทรศัพท ์ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ตำมหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.5 Internet 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงอนิเตอร์เน็ต ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอร์เน็ต สำมำรถขอใชบ้รกิำรไดท้ี่บรษัิท

จัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร ซึง่เมือ่ไดร้ับอนุมัตแิลว้ บรษัิท

จัดกำรจะสง่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพือ่ใหผู้ ้

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

ลงทนุจะสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ตไดต้่อเมือ่ธนำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกไดอ้นุมัติ

กำรตัดบัญชแีลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่

เป็นบัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 
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(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติำมเงื่อนไขและวธิีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงอนิเตอร์เน็ตที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว ้

ดังกลำ่ว 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำรขำย

คนืหน่วยลงทุนภำยในเวลำทีก่ ำหนดในวันท ำกำรซือ้ขำยใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำร

ซือ้ขำยนัน้ ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ และกำรขำยคนืหน่วยลงทุนหลังเวลำที่ก ำหนด หรือในวันหยุดท ำกำรซือ้ขำย ใหถ้ือว่ำเป็น

รำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำ

กำรซือ้ขำยถัดไป ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

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

จ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทจัดกำร และกำรขำยคืนครัง้นัน้เป็นผลใหห้น่วย

ลงทุนคงเหลอืของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำ 

500 หน่วย บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้คนื

ในรำยกำรดังกลำ่ว 

(5) ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โดยผ่ำนบริกำรทำง

อนิเตอรเ์น็ตนัน้ มำกกวำ่มูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(6) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

คงเหลอื ใบยนืยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ 

มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอย่ำงอืน่และช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณ

มูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

โดยกำรโอนเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอปิดบัญชกีองทุน 

ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10 

บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำร และ/หรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้

(7) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้หำกไดท้ ำรำยกำร

จนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีที่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำมผดิพลำดที่เกดิจำกระบบงำนที่

ใหบ้รกิำรในเรือ่งดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรสอบสวนขอ้ผดิพลำด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 

วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะพจิำรณำผอ่นผันได ้

(8) กำรลดหน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถดูผล

กำรท ำรำยกำรสัง่ขำยหน่วยลงทนุผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรไดใ้นวันท ำกำรถัดไป 

(9) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 7.3 และขอ้ 7.4 ได ้

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิท

จัดกำรก ำหนด โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน

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

กำรขำยหรือรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ใหผู้ถ้อื
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หน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันกอ่นกำรเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ดังกลำ่ว ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื : ทกุวันท ำกำร  

7.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุไดทุ้กวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

7.6.1 กำรก ำหนดเวลำ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

ลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) กำรท ำรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด แต่เป็นรำยกำร

นอกเหนือจำกช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด หรือกำรท ำรำยกำรในวันหยุดท ำกำร หรือวันท ำกำรที่บรษัิท

จัดกำรไมไ่ดก้ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ใหถ้อืเป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำร

ซือ้ขำยหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ครัง้ถัดไปนัน้ 

ทั ้งนี้  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำรำยกำรตำมขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณี

เปลีย่นแปลงเวลำท ำรำยกำรอำจเป็นระยะเวลำทีม่ำกกวำ่หรอืนอ้ยกว่ำเวลำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร แตทั่ง้นี้จะไมน่อ้ยกว่ำ

เวลำ 12.00 น. โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่วลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไม่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วัน โดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) อกีทัง้แจง้ให ้

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

ค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้  

7.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรส่งค ำสั่งขำยคืนล่วงหนำ้เพิม่เตมิใน

อนำคต โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบถงึ

กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วันโดยจะปิดประกำศที่

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิท

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

15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง  

7.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1 กำรช ำระเงนิคำ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับแต่วัน

ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน 

หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทนุทำงไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิอีืน่ใดอันจะเป็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนำคต เชน่ E-Wallet เป็นตน้ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 10 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
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- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

8.2. รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ:  

กรณีบรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อืน่แทน บรษัิทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตอ่ไป โดยตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย ์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้ำมเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนดังกลำ่ว มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน ำหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช ำระเป็น

คำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรเป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนนิกำร 

(2) บรษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดกำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวำ่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดังต่อไปนี้ โดยควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มเีหตทุีท่ ำใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับช ำระเงนิจำกหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตดัุงกลำ่ว

อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจัดกำร 

(2) มีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทจัดกำรยังไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำ

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง 

(3) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 

ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

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

หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) เลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่

ไดร้ับกำรผอ่นผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบเรือ่งดังกล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และ

หลักฐำนกำรไดร้ับควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตำม

ขอ้ (2) ตอ่ส ำนักงำนโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนนิกำรแทนก็ได ้ 
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(ง) ในระหว่ำงกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว 

บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมล ำดับวันที่ส่งค ำสั่งขำยคืน

กอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่:  

การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทุนประสบ

ปญัหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 

บรษัิทจัดกำรกองทนุรวมจะปฏบัิตติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุประเภทสถำบัน 

การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนนิกำรไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วันท ำกำร เวน้แต่จะไดร้ับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน 

โดยบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดย

ไดร้ับควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อันเนื่องจำก เหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ 

1. ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล 

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม 

3. มเีหตจุ ำเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวมปฏบัิตติำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

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

มใิชร่ำยยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

ทั ้งนี้ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

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

จัดกำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบัน และกองทุน

สว่นบคุคล 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ:  

13.1 บรษัิทจัดกำรจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กบุ่คคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกัดกำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรม

ก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนำ้ทีข่องบรษัิทจัดกำร เวน้แต่

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับกำรยกเวน้หรือเห็นชอบตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทนุก ำหนด 

13.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้   

(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำลหรอืโดยผลของกฎหมำย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำตัง้แต ่2 

คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรำกฏว่ำผูล้งทุนบำงคนหรือทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แต่ศำลจะมี

ค ำสัง่เป็นอยำ่งอืน่) 

(ค) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูร้ับโอนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื ใน

กรณีทีผู่ร้ับโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำรกองทนุกับบรษัิทจัดกำร ผูร้ับโอนจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทุนและ
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ยืน่ต่อบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื พรอ้มค ำขอโอนหน่วยลงทุน และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมหัวขอ้

คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี   

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันกำรโอนหน่วยลงทุน พรอ้มหนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทนุใหผู้ร้ับโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยนืยันกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วันนับตัง้แตวั่นทีน่ำย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้ับค ำขอโอนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูลงในทะเบยีน  ผูถ้อืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ย

แลว้ 

13.3 เพือ่ประโยชน์สงูสุดของกำรบรหิำรจัดกำรกองทุนเปิดทำลสิ หุน้ธรรมำภบิำลไทย (“กองทุน”) กำรรับลงทะเบยีนกำรโอน

หน่วยลงทนุของกองทนุใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของบรษัิทจัดกำรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธ

ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับ

ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมรกิำ ผูท้ี่มีถิน่ฐำนอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิำ บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิำ รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่ำว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่น

ซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด ำเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิำ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิปฏิเสธค ำสั่งกำรโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวขัดกับ

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

ทำงกฏหมำยหรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำรหรอืกองทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น

ส ำคัญ 

และเพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ

กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่หรอืหลำยเหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

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

ตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ไมค่รบถว้นเพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิติ

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ผูล้งทุนไม่ยืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มี

รำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวอำจมีลักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทำงในกำร

สนับสนุนทำงกำรเงนิแกก่ำรกอ่กำรรำ้ยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอือำจมลีักษณะ

เป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ตอ่กฎหมำยตำ่ง ๆ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล:  

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล : ไมจ่่ำย  

14.2. หลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล : ไมม่ ี 

14.3. ก ำหนดเวลำ วธิกีำร และขอ้จ ำกัดในกำรจ่ำยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : ไม่ม ี

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีป่ระมำณกำรไดท้ีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 4.5154 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุรวม  

15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม :  

15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  
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ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี ค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้

ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะน ำเงนิในอัตรำรอ้ยละ 40 ของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่เรียกเก็บไดจ้ำกกองทุนไปบรจิำค

ใหกั้บหน่วยงำนทีส่ง่เสรมิธรรมำภบิำลไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีส่ง่เสรมิกำรต่อตำ้นคอรร์ัปชัน่ และ/หรอืองคก์รอืน่

ใดที่เกีย่วเนื่องกับหน่วยงำนดังกล่ำว และ/หรือหน่วยงำนหรือองคก์รอืน่ใดที่บรษัิทจัดกำรเห็นสมควร โดยบรษัิท

จัดกำรจะแจง้ใหท้รำบตอ่ไป 

15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี : 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวม หักดว้ยหนี้สินรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี)

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี : 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้ม)ี

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทนุ : 

ไมม่ ี

15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย : 

ไมม่ ี

15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำย

จรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.40 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรและในทำงบัญชจีะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของ

กองทนุรวมเฉลีย่เท่ำกันทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชน่ คำ่ใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์คำ่สือ่

โฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย ค่ำอบรมเผยแพร่ควำมรู ้และสัมมนำ

แนะน ำกองทนุรวม 

(2) คำ่ใชจ่้ำยในกำรสอบบัญช ีและคำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ในกำรสอบบัญช ีซึง่รวมคำ่ใชจ่้ำยตรวจสอบทรัพยส์นิในประเทศ 

(3) ค่ำจัดท ำ จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ทัง้สว่นสรุปขอ้มูลส ำคัญทีผู่ล้งทุนควรทรำบ

และสว่นขอ้มลูโครงกำร รวมถงึเอกสำรประกอบกำรขำยอืน่ ๆ 

(4) คำ่จัดท ำและจัดสง่รำยงำนใดๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมโดยตรง หนังสอืบอก

กล่ำวประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถงึค่ำประกำศในหนังสอืพมิพ์รำยวัน และ/หรือ ข่ำวสำรถงึ ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรจัดท ำ ตลอดจนข่ำวสำรทีบ่รษัิทจัดกำรมหีนำ้ทีจั่ดท ำขึน้ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

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

(5) คำ่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบสัง่ขำยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันกำรซือ้และ

ขำยหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม 

(6) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเช็ค และน ำเงนิเขำ้บัญชสี ำหรับกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ 
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(7) คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่ง ๆ เชน่ คำ่สมดุเช็ค คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิระหวำ่งบัญช ีเป็นตน้ 

(8) ค่ำใชจ่้ำยหรอืค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดกำรกองทุนรวม เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทุนรวม ค่ำไปรษณียำกร ค่ำแปลเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกับกำรลงทุน ค่ำ

อำกรแสตมป์ตำ่งๆ คำ่ด ำเนนิงำนอืน่ ๆ เป็นตน้ 

(9) ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหรอืกำรด ำเนนิคดเีพือ่กำรรับช ำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทัง้ค่ำใชจ่้ำยในกำร

รับช ำระหนี้เป็นทรัพย์สนิอื่นแทนกำรช ำระหนี้ดว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี้ เช่น ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นนิติกรรม 

คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงรำชกำร เป็นตน้ 

(10) ค่ำใชจ่้ำยและค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) ในกำร

ด ำเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดกำรปฏบัิตติำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสนิไหมทดแทน

ควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้ับค ำสั่งจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

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

กฎหมำยก ำหนด 

(12) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำรมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันกำรลงทนุของกองทนุรวม 

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

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

ไดม้ำ รับมอบ สง่มอบ ดูแลเก็บรักษำ ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่ำง ๆ ของกองทุนที่

นอกเหนือไปจำกทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รำยปี” 

(15) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินัดช ำระรำคำ (failed trade) 

(16) ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งกำรช ำระบัญชแีละเลกิกองทุนรวม เชน่ ค่ำตอบแทนผูช้ ำระ

บัญช ีและ/หรอืคำ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งกำรช ำระบัญชกีองทนุรวม  

(17) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นโฆษณำประชำสัมพันธ์ เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำสื่อโฆษณำ

ประชำสมัพันธ ์กำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู ้คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรสง่เสรมิกำรขำย ตลอดจนกำรสมัมนำ

แนะน ำกองทุน ซึง่เกดิขึน้ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้กองทุนที่เรียกเก็บจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดย

ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทนุเฉลีย่เท่ำกันทุกวันภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำก

วันที่บันทึกค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว ทัง้นี้ จ ำนวนเงินที่ตัดจ่ำยจะตอ้งไม่เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 0.40 ของมูลค่ำ

ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี) 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มฐีำนในกำรค ำนวณจำก

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  โดยคำ่ใชจ่้ำยสว่นทีเ่กนิอัตรำ

ทีก่ ำหนดถอืเป็นคำ่ใชจ่้ำยด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำร  

(18) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมซึง่รวมถงึภำษีอืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์

(19) ค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ และ

ค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่จ่ำยจริงรวมถึงค่ำใชจ่้ำย และค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุน

สำมำรถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลำ่ว เป็นตน้ 

15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยใน

อัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย 
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ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งขำยหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรอืแต่ละรำย

ในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งขำยหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ขำยหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ : 

(1) กรณีเป็นกำรสบัเปลีย่นเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุชนดินี้ หรอืกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ (SWITCHING IN) 

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

(2) กรณีกำรสบัเปลีย่นเป็นกำรขำยคนืหน่วยลงทนุชนดินี้ หรอืกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) 

ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มหรือแต่

ละรำยในอัตรำทีไ่ม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงือ่นไขกำรเรยีกเก็บหรือเปลีย่นแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งสับเปลี่ยนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอียด

ดังกล่ำว ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื 

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

อนึ่ง กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิีกำรจัดเก็บและ/หรืออัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูส้ับเปลีย่นหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิ

ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง 

15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

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

ต่อรำยกำร หรือตำมอัตรำที่บรษัิทจัดกำร และ/หรือนำยทะเบยีนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร โดยนำย

ทะเบยีนจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  

15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ตำมอัตรำทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ กำร

ออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ซึง่

พสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
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15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี

15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่ำหน่วย

ลงทนุ 

(2) กรณีสั่งขำยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมูลค่ำหน่วย

ลงทนุ 

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่มกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิคำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไมเ่กนิรอ้ย

ละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลำยทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไมเ่กนิ

รอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ 

ซึง่ค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์ำ้งตน้นี้จะถูกเรียกเก็บเขำ้กองทุน เพื่อน ำไปช ำระเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้

ขำยหลักทรัพยใ์นกำรสั่งซือ้หรือสั่งขำยหลักทรัพย ์เชน่ ค่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรอือืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์เป็นตน้ 

อนึง่ หำกบรษัิทจัดกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยดั์งกล่ำวขำ้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับอัตรำ

ค่ำนำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกองทุนที่กองทุนเขำ้ลงทุนในภำยหลัง บรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศกำร

เรยีกเก็บคำ่ใชจ่้ำย หรอือัตรำคำ่ใชจ่้ำยอัตรำใหมใ่หผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำน

ใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดกำรหรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำร

ตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำรหรือนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำม

ประสงคเ์ฉพำะตัวของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลีย่นชือ่-สกลุ กำรออกใบหน่วย

ลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ค่ำธรรมเนียมกำร

ออกหนังสอืรับรองฐำนะกำรเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทนุ คำ่ธรรมเนียมกำรคน้หำเอกสำรจำกศูนยเ์อกสำรของนำย

ทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่

บรษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำรลักษณะดังกล่ำว  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ได ้โดยบรษัิท

จัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้

แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน  โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ รำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

15.4. วธิกีำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียม ตำมขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันที่มีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่ำ

ทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบยีน และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่

ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม และเรยีกเก็บจำกกองทุนรวม

เป็นรำยเดอืนหรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด  

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆที่เกีย่วเนื่องกับกองทุนตำมขอ้ 15.2.6 (1) – (19) จะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจรงิ ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะ

พิจำรณำตัดจ่ำยทัง้จ ำนวน หรือทยอยตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะไดร้ับ

ประโยชนจ์ำกคำ่ใชจ่้ำยนัน้ และบรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยดังกลำ่วอยำ่งสมเหตุสมผลเพือ่ทยอยรับรู ้
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เป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวัน และจะปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวทันทีที่ไดร้ับหลักฐำนอย่ำงแน่ชัด ทัง้นี้ ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวอยู่ใน

ควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยฐำนกำรค ำนวณอย่ำงชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูล

ส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบและในรำยงำนรอบประจ ำปี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรจะพจิำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำรบัญช ีและตำม

ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

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

หน่วยงำนอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งมีกำรแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นกำรค ำนวณ

มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำวโดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.5. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำย : 

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

1.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร  

1.1.1 ไมเ่กนิอัตรำทีร่ะบใุนโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ ≥ 3 วันท ำกำร

กอ่นกำรเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

1.1.2 เกนิอัตรำทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร1 

(มกีำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนไวใ้นโครงกำรแลว้วำ่
สำมำรถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกล่ำวได)้ 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตรำที่

ระบไุวใ้นโครงกำร 

บริษัทจัดกำรตอ้งไดร้ับมติพิเศษ 3 และแจง้ให ้

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

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรำที่

ระบไุวใ้นโครงกำร 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหนำ้ ≥  60 วันกอ่น

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

เปลีย่นแปลง 

1.2 แตกตำ่งไปจำกโครงกำร บรษัิทจัดกำรตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงกำร 

2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

2.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่

วันทีม่กีำรเรยีกเก็บลดลง 

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

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

15.6. หมำยเหต ุ: 

คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ 15.2 ไดร้วมภำษี มลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษี

อืน่ใดแลว้ 

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมขอ้ 15.3 ไดร้วมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษี

ธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดแลว้ 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำรับผดิชอบค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำมหัวขอ้ 15 รำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรือ

หลำยรำยกำรได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและ ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 
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16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง:  

16.1. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : 

ในประเทศ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดังกลำ่ว  

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุของวัน ดังตอ่ไปนี้  

(ก) วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ลำ่สดุ 

(ข) วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 

(ค) วันท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป ทัง้นี้ เฉพำะในกรณีทีก่องทุนรวม

ก ำหนดวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกันยำวกวำ่หนึง่เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่กำรจ่ำยเงนิปันผล โดยประกำศในวันท ำกำรถัดไป (ถำ้ม)ี 

ควำมใน (ก) มใิหน้ ำมำใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกวันท ำกำร และกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุประเภทสถำบัน 

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดย

ประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 

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

(3.1) กำรใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้ 

(ก) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษ

ทศนยิมตำมหลักสำกล 

(ข) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมต ำแหน่งที ่4 

ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้ 

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

ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น 

(3.1)(ข) 

(ง) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเขำ้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรแจง้ขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืชอ่งทำงอืน่ใด

ทีเ่หมำะสมโดยถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษัิทจัดกำร และสถำนทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับ

ซือ้คนืใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถำบัน บรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้ขีอ้มูล

ดังกลำ่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 

บรษัิทจัดกำรไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้ เมือ่มเีหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เมื่อบรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให ้

ไดร้ับยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดังกล่ำว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รำกฏเหตดุังกลำ่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : 

บรษัิทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน 

Website ของบรษัิทจัดกำร :www.talisam.co.th หรอืชอ่งทำงอืน่ทีเ่หมำะสม 

อนึ่ง หำกมีเหตุท ำใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำรได ้บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำ

ประกำศผำ่นชอ่งทำงอืน่แทน หรอืชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทำงกำรประกำศอืน่แทนกำรประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำร 

หรือช่องทำงอืน่ใดที่เหมำะสม โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง : 

กรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทนุหรอืรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

สว่นที ่1 กำรด ำเนนิกำรกรณีมูลค่ำหน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วยของกองทุน

เปิดไมถ่กูตอ้ง 

ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตำงค ์หรอื 

< 0.5 % ของ

มลูค่ำ/รำคำหน่วย
ทีถ่กูตอ้ง 

1.1 จัดท ำและสง่รำยงำน1 ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทรำบถงึควำม

ไมถ่กูตอ้ง โดยรำยงำนดังกลำ่วตอ้งมสีำระส ำคัญดังนี้ 

1.1.1 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้ง 
1.1.2 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.3 สำเหตทุีท่ ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 
1.1.4 มำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่

ถูกตอ้ง ในกรณีที่ควำมไม่ถูกตอ้งไม่ไดม้ีสำเหตุมำ

จำกปัจจัยภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคมุได ้
1.2 ในกรณีที่สำเหตุที่ท ำใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีผล

ตอ่เนื่องถงึกำรค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครัง้ต่อไปใหแ้กไ้ข
มลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่

วันทีพ่บวำ่มูลคำ่/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 
 

 
 

 

 
ตั ้งแต่วันที่พบว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2. ≥ 1 สตำงค ์และ

≥ 0.5 % ของ
มลูคำ่/รำคำหน่วย

ทีถ่กูตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑท่ั์วไป 

2.1.1 ค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยยอ้นหลังตัง้แต่วันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่มูลค่ำ/รำคำ

หน่วยถกูตอ้ง 
2.1.2 ด ำเนินกำรดังนี้ เฉพำะวันที่มูลค่ำ/รำคำหน่วยเขำ้

เงือ่นไข ตำม 2. 

2.1.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ยอ้นหลัง1 

(ก) รำยงำนตอ้งมีสำร ะส ำ คัญตำมที่
ก ำหนดไวใ้น 1.1 โดยอนุโลม เวน้แต่

ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/
รำคำหน่วยยอ้นหลังของกองทุนเปิด 

ใหร้ะบุกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อ

พบว่ำรำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งไวแ้ทน
ขอ้มลูตำม 1.1.4 

 

 
 

 
 

 

ภำยในวันท ำกำรถัดจำก
วันที่พบว่ำมูลค่ำ/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่
สง่รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

 

2.1.2.32 ด ำเนินกำรโดยวธิีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน

สำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแกไ้ข

มูลค่ำ/รำคำหน่วย และวัน เดอืน ปี ทีม่กีำร
แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพำะกองทุนเปิด โดยด ำเนินกำร
เฉพำะมลูคำ่/รำคำหน่วยของวันทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม 2. 

2.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำร

แกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ใน
ส่วนของกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อพบว่ำรำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสร็จ 

2.2.3 ด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ำยคนื
หน่วยในชว่งระยะเวลำทีร่ำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งทรำบ

ถงึกำรแกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

 

2.2.4 จัดท ำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยไม่

ถูกตอ้งและส่งรำยงำนดังกล่ำว พรอ้มทั้งส ำเนำ
รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยยอ้นหลังตำม 2.1.2.1 

ใหส้ ำนักงำน เวน้แตใ่นกรณีทีร่ำคำหน่วยไมถ่กูตอ้งมี

สำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมได ้ให ้
บลจ. ส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ว่ำกำรที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจัย
ภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำน

ดังกลำ่วแทน 

ภำยในวันท ำกำร 
ถัดจำกวันทีค่ ำนวณ

มลูคำ่/รำคำหน่วย
ยอ้นหลังเสร็จสิน้ 

ภำยในวันทีผู่ดู้แล

ผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล
ในรำยงำนตำม 2.1.2.1 

ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

 

 

ตำม 2.1.2.1 

 

 

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรำยงำน

กำรแกไ้ขรำคำหน่วย

ยอ้นหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

สว่นที ่2 กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ให ้บลจ. ปฏบัิตติำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

1. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ ือ้มีหน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำ

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 
1.1.2 กรณีที่ผูซ้ ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุน เป็นจ ำนวน

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่
1.1.3 กรณีทีผู่ซ้ ือ้มหีน่วยเหลอือยูน่อ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 

1.1.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 1.1.2 หรอื  

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลอือยู่นัน้ และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำร ใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่
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1.2 กรณีรับซือ้คนื 1.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้รษัิทจัดกำรจ่ำยเงนิของกองทุนเป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

2. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง > ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่
ถกูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ซ้ ือ้ 

2.2 กรณีรับซือ้คนื 2.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให ้

กองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู ่
2.2.3 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยอยูน่อ้ยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 

2.2.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 2.2.2 หรอื 
2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุนเป็น

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

3 ไม่ใชกั้บกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้เชน่ รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำด
ครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองว่ำมสีำเหตดัุงกลำ่ว 

หมำยเหต ุ1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หรือผูข้ำยคนืหน่วยรำยใดมมีูลค่ำไม่ถงึ 100 บำท บรษัิท

จัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถำ้บุคคลดังกล่ำวไม่มสีถำนะ
เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษัิทจัดกำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรจ่ำยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษัิทจัดกำรอำจ

จ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรแทนกองทนุก็ได ้

17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง: 

17.1. ชือ่บรษัิทจัดกำร : 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุทำลสิ จ ำกัด 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์: 

ชือ่ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) : 

ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูร้ับมอบหมำยงำนดำ้นกำรจัดกำรลงทนุ (Outsource) : 

ชือ่ : 

 สทิธ ิหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบ : 

17.5. ทีป่รกึษำ : 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษำกำรลงทนุ : 

ชือ่ : 

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษำกองทนุ : 
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ชือ่ : 

17.6. ผูส้อบบัญช ี: 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) : 

 ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพัน

ระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 

129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตข์องบลจ. 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด:  

เป็นไปตำมประกำศ 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทุน

รวมเป็นการท ัว่ไป:  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบัิตติำมหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นกำรท่ัวไป 

และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยำ

ควำมเสยีหำยโดยไม่ชักชำ้ โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิำทระหว่ำงบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรกองทุนรวม

ยนิยอมใหน้ ำขอ้พพิำทเขำ้สูก่ำรพจิำรณำของอนุญำโตตลุำกำร 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม:  

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมมหีนำ้ทีป่ฏบัิตติำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทุน

รวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำย

ดังกล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดังกล่ำว หำกบรษัิท

จัดกำรกองทุนรวมไดด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งนัน้ ใหถ้อืว่ำบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมไดป้ฏบัิตใิห ้

เป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำมในขอ้ผูกพันของ

ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมนี้ 

ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลำ่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและขอ้ผูกพัน

ระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TALIS THAI EQUITY CG FUND (TLEQ-THAICG) 
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการ:  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทาลสิ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์

เลขที ่89 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

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

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

Ratchadapisek Road, Dindaeng Bangkok 10400 Thailand 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

(1) การบรหิารกองทนุรวม 

(ก) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของ

โครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

(ง) เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทุนรวมถือหุน้อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 

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

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืในวันท าการถัดจากวันที่

ซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวม ภายใตห้ัวขอ้ 19 ของ

โครงการจัดการกองทนุรวม 

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชน์ตา่ง ๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่ี

บคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

(ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

(ฎ) ปฏบัิตกิารอืน่เพื่อใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้

ขอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อกฎ ระเบยีบ ของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(ฏ) ปฏิบัติหนา้ที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีจ่ะมแีกไ้ข

เพิม่เตมิตอ่ไปก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม 

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บ

จากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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(ข) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม 

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

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ในสว่นขอ้ผกูพันนี้ 

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

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ 

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

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นที่ปรกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ทีป่รกึษากฎหมาย 

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

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

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ 

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวกั้บผูด้แูลผลประโยชน ์

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

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้ 

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทุกสิน้วันท าการนัน้ 

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

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือ

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

และเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 

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

รวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญช ี

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

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

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

22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่ง
ตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมจั่ดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้  

(ฌ) จัดใหม้ีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามขอ้ (ช) และ (ซ) ไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม ณ 

วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ 
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(ฎ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วันท าการสดุทา้ยของ

เดอืน ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวันท าการที ่20 ของเดอืนถัดไป 

(ฏ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้กรณีอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ (ฎ) ให ้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

(ฐ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ฑ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 22 ของขอ้ผกูพันนี้ 

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

การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ด) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ต) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3) 

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

(ท) ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้
ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนนิการ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทนุรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ : 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : 

(1) ไดร้ับคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ทัง้นี้ 

ไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคต 

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน ์และทรัพยส์นิของลูกคา้ราย
อืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการ

ลงทนุและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกว่า ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้

ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ จน
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวม หรอืไม่ไดป้ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถงึเหตุการณ์

ดังกลา่ว 

(5) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวม ทีฝ่ากไว ้

(6) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักการทีก่ าหนดภายใตห้ัวขอ้ 16 “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการ
ค านวณ และการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(7) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

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

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ที่ไดม้ีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบรษัิทจัดการมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทุนทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุจ าเป็น ท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย 
จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สนิของ

กองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สามารถช าระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุน

ประกาศก าหนด 

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสด
ตามตราสารแหง่หนี้ 

การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนนิการจัดท าการใหค้วาม เห็นชอบเป็นหนังสอื 

และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการเพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันท ีและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันททีุกครัง้ที่
เกดิกรณี โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูล

ผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ รับผดิชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึ

ประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกล่าว 

(10) ด าเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่ของตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย

จากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้ับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส าหรับคา่ใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นค่าใชจ่้ายของกองทนุรวม 
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(11) ดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้มี) ในกรณีที่ผูช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวม ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม

จะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(12) จ่ายเงนิเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูช้ าระบัญชีตามมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิที่คงเหลืออยู่
หลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการกองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ที่กองทุนรวมไดม้า

หรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรอืไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการ
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

หากมเีหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ดังกล่าวในวรรค

หนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สนิ เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ที่

ด าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี

(14) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดส่งใหบ้รษัิทจัดการเพื่อใชป้ระกอบการจัดท า

รายงานกองทนุรวมทุกรอบปีบัญช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แตวั่นถัด

จากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(15) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ทีล่งตามเงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ที่
ตอ่ไปจนกวา่จะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมดของกองทนุรวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ให ้

การด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทนุรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ และ 
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการต่อไดทั้นท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชนยั์งคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งจัด
ใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศู่นยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรอืพจิารณา

ด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน
รวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิ

ภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผดิของผูดู้แล 

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลที่ไดล้่วงรูม้าเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดย
อ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง หรอืการไม่กระท า

การตามหนา้ที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผูดู้แลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจา้ง บรวิาร หรือบุคคลอืน่ใดที่ท างานใหแ้ก่ผูดู้แล

ผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ

ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีดู่แลรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน และ

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีด่ าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูดู้แลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็น

ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
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เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

(1) เมือ่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอย่างอืน่ 

(2) ในกรณีทีคู่่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบัิตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบที่ไดต้กลงไว ้คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสัญญา

ได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกว่า 30 วัน 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ดู้แลผลประโยชน์และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลกิสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิท

จัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยเรือ่งคณุสมบัติ
ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่

บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฎจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูด้แูลผลประโยชนม์ไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่

วันทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้ับอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีทีม่มีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให ้

กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม : 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

และ/หรือ บรษัิท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอืน่ที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืศนูยร์ับฝากตา่งประเทศ หรอืผูร้ับฝากทรัพยส์นิทีด่แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้เพือ่เก็บรักษา

ทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

3. ผูส้อบบญัช:ี  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์0-2296-2000 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย:  

ไมม่ ี
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6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

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

ไมม่ ี

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

ไมม่ ี

9. ทีป่รกึษา: 

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั): 

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource): 

ไมม่ ี

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund): 

ไมม่ ี

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกับบรษัิทจัดการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่

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

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วย

ลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการ

โอนหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 “เงือ่นไข

และขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ข  วธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19 "การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวธิีการ

แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) 

จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด 

13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีสทิธทิี่จะไดร้ับเงนิคนืเมื่อบรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 22 ของขอ้ผูกพันนี้ โดย

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : 

ไมม่ ี

13.8. อืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อื

ว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดร้ับการ

แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกว่าสว่นของ

ทนุของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื

เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ:  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสาร

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละราย 

เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุรูปแบบอืน่

เพิม่เตมิได ้

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

(1) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมกีารท ารายการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุนในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก 

และ/หรอื ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 

(4) บรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและในหนังสือ

รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่ใดใหกั้บผูส้ั่งซือ้หรอืผู ้

ถอืหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ในการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไม่

ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม และไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้กผู่ถ้ือ

หน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

ไมม่ ี

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

กรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบปัญหา 

ขาดสภาพคล่องหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการเมือ่มีการผดินัดช าระหนี้หรอืมีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้หรือเมื่อมีปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

การด าเนนิการ 

ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ

มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 
0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธิ

เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้1 หรอืเมือ่ปรากฎ
ขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่

ลงทนุโดยมนัียส าคัญตอ่ NAV ของกองทนุนัน้ประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย

ราคาทีส่มเหตุสมผล2 

1. การก าหนดใหเ้ป็น 

ผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิ
ไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ด ้
จากการรับช าระหนี้ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีบ่รษัิท
จัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื

สทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บรษัิท
จัดการด าเนนิการตาม 1.2 กอ่น

แลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน

ผูถ้อืหน่วย ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้
หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้

เป็นผูม้สีทิธไิดก็้ได ้หรอืเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิที ่
บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารทีล่งทนุนัน้

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 

2. การแจง้ตอ่
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง เงนิส ารอง (ถา้ม)ี และ
วันที ่บรษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืวันทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึ

พฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 
0 หรอืนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะ

ไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

3. การจัดใหม้ขีอ้มลู จัดใหม้ขีอ้มลูตาม 2. ไวท้ีส่ านักงาน
ใหญ ่ส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ

และสถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ช ้

ในการซือ้ขายหน่วยของกองทุน 

ภายในวันท าการถัดจากวันที ่บรษัิท
จัดการแจง้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย30 วัน
ดว้ย 

- 

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

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

เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ไดม้กีารก าหนดผูม้ีสทิธไิดร้ับเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิอืน่ที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ตาม 1. บรษัิทจัดการ

จะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันเพือ่กองทนุไดต้่อเมือ่มกีารด าเนนิการ ดังนี้ 

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

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

ทรัพยส์นิ เป็นตน้ 

(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 
(2.3) จัดใหม้หีรอืจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้่ามกีารผดินัดช าระหนี้เกดิขึน้ 
(2.3.2) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ีบ่รษัิทจัดการจัดท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสาร

หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้

สว่นที ่2 การด าเนนิการเมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุ 

การด าเนนิการ รายละเอยีด 

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

วันท าการนับแต่วันทีไ่ดร้ับ
ทรัพยส์นิมา 

ขอ้มลูดังนี้  
ประเภท จ านวน และชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง วันที ่บรษัิท

จัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ พรอ้มทัง้รายละเอยีด
เกีย่วกับทรัพยส์นิทีไ่ดร้ับโดยมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยเกีย่วกับทรัพยส์นิดังกลา่ว มูลคา่

ทรัพยส์นิ คา่ใชจ่้ายในการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวันท าการถัด

จากวันทีบ่รษัิทจัดการไดแ้จง้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิท

จัดการตลอดจนสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วย 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการด าเนนิการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการระบุไว ้

ในการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถัดจากวันทีไ่ดร้ับทรัพยส์นินัน้มาวา่
กองทนุไดร้ับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ซึง่ผูล้งทนุสามารถขอดูรายละเอยีดไดท้ี่

ส านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ โดยใหร้ะบไุวใ้นการประกาศ
ดังกล่าวไมน่อ้ยกว่า 3 ครัง้ตดิตอ่กัน 

3. ก าหนดราคาทรัพยส์นิทีก่องทุน

ไดร้ับมาจากการรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิอืน่ 

เพือ่ใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดย

ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุทีม่กีาร

รับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

4.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 บรษัิทจัดการตอ้งไมน่ า

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 4.1 บรษัิทจัดการตอ้งน าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
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การด าเนนิการ รายละเอยีด 

5. ด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

5.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 ใหบ้รษัิทจัดการ จ าหน่าย
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าได ้

โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ (เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทีม่ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพันและตามหลักเกณฑ์

และวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับ

ช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้สามารถลงทนุได ้บรษัิทจัดการอาจมี
ไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วต่อไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้ไม่สามารถลงทนุไดบ้รษัิทจัดการ

ตอ้งจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดย
ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการ

อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีทีม่คี่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากทรัพยส์นิของ
กองทนุ เวน้แตก่รณีกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธิ

เรยีกรอ้งเป็น 0 ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากเงนิส ารอง รายได ้หรอืผลประโยชนท์ีไ่ด ้
จากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแกผู่ถ้อืหน่วยภายใน 45 

วันนับแต่วันทีม่เีงนิไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 

6.1 ใหบ้รษัิทจัดการเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิอืน่คนืในแตล่ะครัง้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตาม 1. ของสว่นที ่1 แลว้แต่กรณี 

ภายใน 45 วันนับแตวั่นทีม่เีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 

6.2 ใหแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 

6.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย บรษัิท
จัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่าย

ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจะคุม้กับภาระคา่ใชจ่้ายก็ได ้

 หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จนครบถว้น
แลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้นัน้ไมคุ่ม้กับ

ภาระคา่ใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกลา่วมารวมค านวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี้

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกลา่วไดต้่อเมือ่ไดร้ะบรุายละเอยีดไวใ้นขอ้ผูกพันแลว้ 

6.4 ส าหรับกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 หากตอ่มาปรากฏวา่บรษัิทจัดการไดร้ับช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
ดังกล่าวเป็นเงนิ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ที่จัดใหม้ีทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธใิด ๆ 

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมาย

แลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุน

รวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ:  

บคุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใด จะถอืหน่วยลงทุนในแต่ละกองทนุรวมไดไ้มเ่กนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับการยกเวน้หรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด 

ทัง้นี้ โดยมเีงือ่นไขเกีย่วกับสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

(2) การจ ากัดสทิธริับเงนิปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มสีาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุจะถกูจ ากัด สทิธริับเงนิปันผล

ในสว่นทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แตใ่นกรณีดังตอ่ไปนี้ 

1. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ 

2. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนตาม ประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุ 

(ข) บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลสว่นทีถ่กูจ ากัดสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

(ค) ในระหวา่งการด าเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิบรษัิทจัดการจะจัดท าบัญชแีละแยกเงนิปันผล

สว่นดังกลา่วออกจากทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมตริายชนิดหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีง

สว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เวน้แต่ชนดิหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียง

รายเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดินัน้ บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจ านวน

ทีถ่อือยู ่

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับขอ้จ ากัดการถือ

หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให ้

ด าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 
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ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้

มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้ง

ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ

มาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้ับมติเสียงขา้งมากหรือมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั:  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่

ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ัญญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

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

ประกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้ับ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้ับมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ 

ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ:  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวม และการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความ
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เสยีหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวม

ยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการได ้

22. การเลกิกองทนุรวม:  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ : 

22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมมีลูค่าหน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 

50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(3) เมื่อมีการขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด หรอื มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาหา้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกัน

คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดแต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการ

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดัชนี 

กองทนุรวมอทีเีอฟ และกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การ

เลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ

คงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคล่องอย่างพอเพยีง และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้ับผลกระทบจาก

การขายคนืนัน้ 

(4) เมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการกองทุนพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมีการ

ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ (3) และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน  

22.1.3 เมื่อไดร้ับความเห็นชอบตามมตเิสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืด าเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย

ไดค้รัง้แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบรหิารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ เพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป หาก

ปรากฎวา่  

(1) บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่เกนิกว่าหนึง่ในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีทีป่รากฎพฤตกิารณ์ว่าบรษัิทจัดการกองทุนรวมด าเนนิการใด ๆ หรอืบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็น

หรอืตกลงกับบคุคลอืน่ อันเป็นการปกปิดหรอือ าพรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดยีวกันใดที่ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป  

(3) มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการทีข่ัด

หรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัย

อ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(4) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

เกีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(5) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏบัิตหิรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกีย่วกับขอ้จ ากัดการถือ

หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
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22.1.6 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่เีหตุอันควรสงสัย

ว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง 

แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ได ้

ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ 

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

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

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ  

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

อนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้

และจัดการกองทนุ 

22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สุดลงของการอนุมัตใิห ้

จัดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการตามขอ้ 5.5 “การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทุน

รวมได ้

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลกิดว้ยเหตตุามขอ้ 22.1.1 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังนี้ 

1. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้ือหน่วย

ได ้

2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

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

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน เพือ่รวบรวม

เงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยใหผู้ถ้อืหน่วยโดยอัตโนมัต ิ

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

นับแต่วันทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิ

กองทนุเปิดนัน้ 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ที่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ หรอืเพราะเหตุครบ

ก าหนดอายโุครงการ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

1.2 แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซต์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทนุนัน้เป็นหลักทรัพย์

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥ 5 วันท าการก่อน วัน เลิก
กองทนุ 

2 ด าเนินการดว้ยวธิีการใด ๆ ใหผู้ถ้ือหน่วยและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรื่อง
ดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

≥ 5 วันท าการก่อน วัน เลิก
กองทนุ 

3 จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ
ทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุ 
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23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ:  

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

รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิที่คงเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวม แลว้ใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่

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

ส าหรับคา่ใชจ่้าย และเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทนุรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิเท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยถอือยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบยีนผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทย และไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะอา้งองิทีอ่ยู่ของ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม เป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

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

ภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฎว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกล่าวให ้

ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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