
 
 

ประกาศ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 11 กองทุน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
กองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน (ตามตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไขรายละเอียดโครงการ)  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี ่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 
เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยการแก้ไข
โครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู ่เดิม และ/หรือ พอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่
การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 11 กองทุน 

ชื่อย่อกองทุน ชื่อเต็มกองทุน 

TLDIVEQ-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล 

TLDIVLTF-D กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล 

TLDIVRMF กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 

TLEQ-THAICG กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

TLMMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 

TLMMRMF กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLMSEQ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน 

TLEQRMF กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TLFLEX กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล 

TLLTFEQ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว 
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ตารางสรุปการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทาลิส จำกัด 
หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 

ส่วนโครงการ 
คำจำกัดความ / 
คำนิยาม 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดทาลิส .......... 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

เป็นไปตามประกาศ 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

 

2.1.1 จำนวน
เงินทุนของ
โครงการเร่ิมต้น : 

- ไม่มี - 1,000,000,000 บาท 
 
กองทุนที่แก้ไข : TLDIVLTF-D, TLDIVRMF, TLEQRMF, TLEQ-THAICG, TLLTFEQ, 
TLMMRMF 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 2,000,000,000 บาท 

 
กองทุนที่แก้ไข : TLDIVEQ-D, TLEQ, TLFLEX, TLMMF, TLMSEQ 

3.13.1 ประเภท
ของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นที่จะ
ลงทุนในประเทศ 
: 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์
ทรัพยส์ินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ......................... 
........................................................................................................... 
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่
คู่สัญญา 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอ่ืน หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคืน (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดงันี้ 
เป็นไปตามประกาศ 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
3.14. อัตราส่วน
การลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพ่ือ
เป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม : 
(ส่วนที่ 1 - 6) 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. .......................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
ส่วนท่ี 6 ............................................................................................. 
............................................................................................................ 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย

วิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคณุสมบัติหรือการลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามอัตราส่วนการลงทุน 

ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จัดแบ่งประเภทของกองทุน 

ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศกำหนด 

 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

5. การเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ัง
แรก : 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคา
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)................................................................ 
........................................................................................................... 
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน............................................ 
........................................................................................................... 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 
 
 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

6. การเสนอขาย
ภายหลังการ
เสนอขายคร้ัง
แรก :   

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
บริษัทจัดการจะเปดิเสนอขายหนว่ยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริม่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
หลักจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก....................................... 
........................................................................................................... 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

6.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน 6.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ไมต่้องแจ้งล่วงหน้า 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ผู้จัดสรรหน่วยลงทุนจะไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ
........................................................................................................... 
6.5 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน............................................ 
........................................................................................................... 

 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

7.2 รายละเอียด
ช่องทางการรับ
ซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปดิรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด..................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

8.2. รายละเอียด
การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
เพ่ิมเติม : 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง)......................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

11. การไม่ขาย
ไม่รับซ้ือคืนไม่
สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง : 

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรอืไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน……………. 
........................................................................................................... 
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่
ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ....................................................... 
........................................................................................................... 
11.3 บริษัทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคำสั่งซือ้
หน่วยลงทุน........................................................................................ 

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระ
หนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้
ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัติามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการไดสู้งสุดไมเ่กิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุน

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
9/2564 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 



หน้า 4 
 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจำหนา่ย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
2. ไม่สามารถคำนวณมลูค่าทรัพยส์ินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
อน่ึง การไม่ขายหรือไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรอืจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรอืจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

12. การหยุดขาย
หรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวาม
จำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะ
หยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศ ท้ังนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะไดร้ับ

เป็นไปตามประกาศ 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

15.5 การ
เปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่าย: 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและ/หรือค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี ้........................................................ 
.......................................................................................................... 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ ข้อ (2.2) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันท่ีเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ย การดำเนินการของบริษัท

จัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/คา่ใช้จา่ย  

1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  

1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 

3 วันทำการก่อนการเรียกเกบ็เพิ่มขึ้น 

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1 

(มีการกำหนดอยา่งชัดเจนไว้ใน

โครงการแล้ววา่สามารถเปลีย่นแปลง

ในลักษณะดังกล่าวได้) 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% 

ของอัตราที่ระบุ

ไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 

และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนบัแต่

วันที่เปลี่ยนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% 

ของอัตราที่ระบุ

ไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า 

≥  60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น 

และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่

วันที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไข

โครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ย  

ปรับรูปแบบเป็นตาราง  
แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
9/2564 
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2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 

วันทำการนับแต่วันที่มกีารเรียกเกบ็

ลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไข

โครงการ โดยให้ถอืวา่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบการ

แก้ไขโครงการในเร่ืองดังกล่าว 
1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ี บริษัทจัดการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้ับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุน และการจดัประชุมผู้ถือหนว่ยลงทุนของ
กองทุนรวม 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

16.2 เง่ือนไข
พิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 

16.3 
แหล่งข้อมลูการ
เปิดเผยมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วย

บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ: www.talisam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม 
เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com หรือ 
หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ :www.talisam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นที่เหมาะสม 
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ลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

อน่ึง หากมีเหตุทำให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศผ่าน Website 
ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่าน
ช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือ
ช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศ
อื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ เช่น NAV 
Center หรือหนังสือพิมพร์ายวัน หรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสมโดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปดิประกาศท่ีสำนักงานของบริษัท
จัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

อน่ึง หากมีเหตุทำให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ
ได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน หรือช่องทางอื่นใดท่ี
เหมาะสม 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศ
ผ่าน Website ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

16.4. หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ดำเนินการใน
กรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง : 

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น 
.......................................................................... 

กรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ส่วนท่ี 1 การดำเนินการกรณีมลูค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการ
ประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง 
ข้อ กรณีที่

มูลค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดำเนินการของบริษัทจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค์ 
หรือ < 0.5 
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที่
ถูกต้อง 

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกูต้อง 
1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 
1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วย

ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี

ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันที่
พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
9/2564 
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สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ 

1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั้งต่อไปให้แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยใหถู้กต้อง 

 
ตั้งแต่วันที่พบวา่
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง 

2. ≥ 1 สตางค์ 
และ≥ 0.5 
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที่
ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
      2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลัง
ตั้งแต่วันที่พบวา่มูลค่า/ราคาหนว่ยไม่ถกูต้องจนถึง
วันที่มูลค่า/ราคาหนว่ยถกูต้อง 
      2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันทีมู่ลค่า/ราคา
หน่วยเขา้เง่ือนไข ตาม 2. 
 2.1.2.1 จดัทำรายงานการแกไ้ขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1 
 (ก) รายงานตอ้งมีสาระสำคัญตามที่
กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหนว่ยย้อนหลังของ
กองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ บลจ. เมื่อ
พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมลูตาม 1.1.4 
 (ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์
 

 2.1.2.2 แกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง 

 

 

 
 
 
ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น 

ภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
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 2.1.2.3 ดำเนินการโดยวธิกีารใด ๆ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหนว่ย และวัน เดือน ปี ที่มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหนว่ย 

2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปดิ โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหนว่ยของ
วันที่เข้าเง่ือนไขตาม 2. 

2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหนว่ยตาม 2.1.2.1 ด้วย 
โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของ บลจ. เมื่อ
พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 
ให้แล้วเสร็จ 

2.2.32 ดำเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหนว่ยในชว่งระยะเวลาที่ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และ
การชดเชยราคา 

 

2.2.4 จัดทำมาตรการปอ้งกันเพื่อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยยอ้นหลังตาม 
2.1.2.1 ใหส้ำนักงาน เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มา
พร้อมสำเนารายงานดังกลา่วแทน 

รายงานตาม 
2.1.2.1 

 

 

ตาม 2.1.2.1 

 

 

ภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไข
ราคาหน่วย
ย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา 

 

 

ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 
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ส่วนท่ี 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนท่ี 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผู้ซ้ือมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซ้ือหน่วย
เป็นจำนวนซึ ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 

1.1.2 กรณีที่ผู้ซ้ือไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุน เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

1.1.3 กรณีที่ผู้ซ้ือมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 
ให้ดำเนินการดังนี้ 
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้น และจ่ายเงินของ

บริษัทจัดการ ให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ 

1.2 กรณีรับซ้ือคืน 1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 
1.2.1.1 เพิ ่มจำนวนหน่วยของผู ้ขายคืนเป็นจำนวนซึ ่งมี

มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 

1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาให้ผู้ขายคืน 

1.2.2 กรณีที่ผู ้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน
ของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื ้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้
ซ้ือ 

2.2 กรณีรับซ้ือคืน 2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขาย
คืนหน่วยเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
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2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงิน

ของบริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ 

2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยอยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 
ให้ดำเนินการดังนี้ 
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที ่เหลืออยู ่นั ้นและจ่ายเงินของ

บริษัทจัดการให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับสว่นต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ 

1 ให้บริษัทจัดการจัดใหม้ีสำเนารายงานไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าตรวจ 
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้
ประกาศการแก้ไขมลูค่าหน่วยตามระเบียนหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
3 ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพยไ์ม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผูซ้ื้อหรือผู้ขายคืน
หน่วยรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา 
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อ
หน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได ้
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

17.6 ผู้สอบบัญชี 
: 

ช่ือ : นาย ประวิทย ์วิรรณธนานตุร์ 
ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
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ช่ือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
ช่ือ : นาย อุดม ธนูรัตนพ์งศ ์
ช่ือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธชั์ย 
ช่ือ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบัญชี) : หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความ
เห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
 
 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

18. รอบ
ระยะเวลาบัญชี
ประจำปีของ
กองทุนรวม : 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะกำหนดวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ใน
หนังสือช้ีชวนต่อไป 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

 

19. การขอมติ
ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ
วิธีการแก้ไข
โครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธีการ
จัดการ : 

19.1 การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการ .......... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
19.5 การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 19.4 บริษัทจัดการจะยื่น
คำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนยีมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เป็นไปตามประกาศ 
 
 
 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

20 ข้อกำหนดอื่น 
ๆ : 

20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมใหผู้้ถือหน่วยลงทุน............................. 
........................................................................................................... 
20.6 ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซตข์องบลจ. 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

21 การ
ดำเนินการกรณี

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศ
กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณตี่าง ๆ ดังนี ้

เป็นไปตามประกาศ 
 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
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บริษัทจัดการไม่
สามารถดำรง
เงินกองทุนได้
ตามที่ประกาศ
กำหนด : 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

ส่วนข้อผูกพนั 
3 ผู้สอบบัญชี : ช่ือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร ์

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 
ช่ือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
ช่ือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 
ช่ือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ช่ือ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
สำนักงานเลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 

6. ผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับ
ซ้ือคืน : 

รายชื่อผู้สนับสนุน สามารถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
29/2564 
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16. วิธีการชำระ
เงินหรือทรัพย์สิน
อื่นให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน: 

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไมส่ามารถชำระหนี้
ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท้ังที่เป็น
หลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผดินัดชำระหนี้ ดังน้ี.............................................................. 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนีห้รือตราสารที่
ลงทุนประสบปัญหา 
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายไดด้้วยราคาที่สมเหตสุมผล 
ส่วนท่ี 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชำระหนีไ้ด้ หรือเมื่อมีปรากฎข้อเท็จจริงที่
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญัหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไมส่ามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 

การดำเนินการ 

ของบริษัท

จัดการ 

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้

บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0 

กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้

หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชำระหนี้ได้1หรือเมื่อปรากฎ

ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพจิารณาแลว้

เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนยัสำคัญ

ต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่าย

ได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2 

1.การกำหนดให้

เป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินได้

สุทธิจาก

ทรัพย์สินอื่นที่

ได้จากการรับ

ชำระหนี ้

1.1 ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ถือหนว่ย ณ วันที่

บริษัทจัดการบันทกึมูลค่าตรา

สารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 

0 เว้นแต่บริษัทจัดการ

ดำเนินการตาม 1.2 กอ่นแล้ว 

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่

มีชื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหนว่ย ณ 

วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

จะไม่สามารถชำระหนี้เป็นผู้มีสิทธิ

ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริง

ที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็น

ว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่

สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่

สมเหตุสมผล 

แก้ไขตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
9/2564 
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2. การแจ้งต่อ

สำนักงาน

คณะกรรมกา

ร ก.ล.ต. 

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูอ้อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน

สำรอง (ถ้ามี) และวันที ่บริษัทจัดการบนัทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0 หรือวันทีบ่ริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือ

ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแตว่นัที่บริษัทจัดการบันทกึมูลค่าตราสาร

หนี้หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่า

ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แลว้แต่

กรณี 

3.การจัดให้มี

ข้อมูล 

จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงาน

ใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัท

จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนที่ใช้ในการซ้ือขายหนว่ยของ

กองทุน ภายในวันทำการถัดจาก

วันที่ บริษัทจัดการแจ้งสำนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น

ระยะเวลาอยา่งน้อย30 วันดว้ย 

- 

1 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของ
กองทุน 
2 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนัน้มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่
พิจารณาแล้วมีความเช่ือ โดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมี
นัยสำคญัต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จำหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผูม้ีสิทธิได้รับเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้
จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการ ดังน้ี 
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(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรบัชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผูกพัน 
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหนว่ยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืนท่ีมิใช่
หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี ้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรพัย์สินที่กองทุนจะได้จากการรบัชำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน 
เป็นต้น 
(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นไดว้่ามีการผดินัดชำระหนี้เกดิขึ้น 
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตผุลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดง
ถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชำระหนี้
ได ้
ส่วนท่ี 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรบัชำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน 

การดำเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับ
ทรัพย์สินมา 

ข้อมูลดังนี้  
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง วันที่ บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระ
หนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอยีดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
ได้รับโดยมีสาระสำคัญอยา่งน้อยเกีย่วกบัทรัพย์สินดังกล่าว 
มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น 

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำ
การถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ได้แจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 1. 
เป็นระยะเวลา 
≥ 30 วัน 

2.1 จัดให้มีรายละเอยีดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และ
สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือ
ขายหนว่ย 

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนนิการตาม 2.1 แลว้ 
ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่า
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หน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุน
ได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอดู
รายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนกังานสาขาของ
บริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อย
กว่า 3 คร้ังติดต่อกัน 

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. 

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่
มีการรับชำระหนี้ดว้ย
ทรัพย์สินอื่น 

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 
บริษัทจัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินอื่นที่ได้จาก
การรับชำระหนี ้มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สิน
ที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอืน่ มารวมคำนวณ 
NAV ของกองทุน 
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5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหนี้ดว้ย
ทรัพย์สินอื่น 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้
บริษัทจัดการ จำหนา่ยทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถ

ลงทุนได ้บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพยส์ินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถ
ลงทุนได้บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยเป็นสำคัญ 

5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 

5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยส์ิน ให้บริษัท
จัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุน
เปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ 
หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 
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6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 

45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิ

จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ

ชำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ได้จากการ
รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที ่1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วันนบั
แต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 

6.2 ให้แจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่
บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 

6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นวา่เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการ
อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได ้

 หากได้มีการจำหนา่ยทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้
สุทธิจากทรพัย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้นั้นไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าว
มารวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอยีด
ไว้ในข้อผูกพันแลว้ 

6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี้หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัท
จัดการได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวเป็นเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตติาม 6.1 - 6.3 
โดยอนุโลม 

 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน 

22. การเลิก
กองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจดัการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

22.2.1 กรณีโครงการจดัการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการ
จะดำเนินการดังต่อไปนี ้

ปรับรูปแบบเป็นตาราง
แก้ไขตามประกาศ
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(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการ 
ที่ปรากฎเหตุตามข้อ 22.1.1  
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนี้
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฎเหตตุามข้อ 22.1.1 
หรือวิธีอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเตมิ  
(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิด
ดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการที่ปรากฎเหตุตามข้อ 
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้
ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่
วันทำการที่ปรากฎเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น  
เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการตามขอ้ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) 
แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลืออยู่จากการดำเนินการ
ตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชำระ
บัญชีของกองทุนรวม 

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกดิเหตุให้เลิกกองทุน 
(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตใุห้เลิกกองทุน โดย
วิธีการดังนี ้

1. แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได ้

2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซตข์องสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีเกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้
ถือหน่วยโดยอัตโนมัต ิ
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสดัสว่นจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 10 วันทำการนับแตว่ันท่ีเกิดเหตุใหเ้ลิกกองทุน และเมือ่ได้ดำเนินการ
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 
 
กองทุนที่แก้ไข : TLEQ-THAICG, TLDIVEQ-D, TLEQ, TLFLEX, TLMMF, TLMSEQ 

คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน.
9/2564 

22.2.1 กรณีโครงการจดัการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการ
จะดำเนินการดังต่อไปนี ้

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วย ตั ้งแต่ว ันที ่เก ิดเหตุให ้เลิก
กองทุน 

2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุน
ของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่
กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนยีม
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย 

ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
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(2) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการ

ลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วย
สามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการ
ลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และ
ผู ้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข
โดยครบถ้วนดังนี้ 
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือ

หน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง 
RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน 

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายใน
ระยะเวลาที ่บร ิษัทจ ัดการกำหนด 
ท ั ้ งน ี ้  ในการกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึง
ระยะเวลาที ่ผ ู ้ถือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม 

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ผ่านช่องทางใด ๆ ที ่ม ีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบ

ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ่เหลืออยู ่ของกองทุน
ดังกล่าว 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 



หน้า 22 
 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่

กำหนดไว้ในข้อผูกพัน 
โดยไม่ชักช้า 

 
กองทุนที่แก้ไข : TLDIVRMF, TLEQRMF, TLMMRMF 
22.2.1 กรณีโครงการจดัการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการ
จะดำเนินการดังต่อไปนี ้

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วย ตั ้งแต่ว ันที ่เก ิดเหตุให ้เลิก
กองทุน 

2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุน
ของผู ้ถือหน่วยไปยัง LTF อื่นตามแนวทางที่
กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนยีม
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย 

(2) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการ
ลงทุนไปยัง LTF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วย
สามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการ
ลงทุนไปยัง LTF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้
ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี้ 
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือ

หน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง 
LTF อื่นที ่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน 

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายใน
ระยะเวลาที ่บร ิษัทจ ัดการกำหนด 
ท ั ้ งน ี ้  ในการกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึง

ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 



หน้า 23 
 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ระยะเวลาที ่ผ ู ้ถือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม 

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ผ่านช่องทางใด ๆ ที ่ม ีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบ

ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ่เหลืออยู ่ของกองทุน
ดังกล่าว 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง LTF อื่นตามแนวทางที่
กำหนดไว้ในข้อผูกพัน 

โดยไม่ชักช้า 

 
กองทุนที่แก้ไข : TLDIVLTF-D, TLLTFEQ 

22.2.2 กรณีโครงการจดัการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบ
กำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือเพราะเหตุครบกำหนดอายุ
โครงการ  
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบใน
กรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วันทำการ  

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายโุครงการหรือเพราะเหตุอื่น
ที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้

บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้น

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

≥ 5 ว ันทำการก่อนวัน
เลิกกองทุน 
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(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผูล้งทุน
ทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้ง
เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋ว
สัญญาใช้เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันเลิกกองทุนรวม 

2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไป
ทราบเรื่องดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

≥ 5 ว ันทำการก่อนวัน
เลิกกองทุน 

3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงิน
สด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จสิ ้นก ่อนว ันเลิก
กองทุน 

 
 
กองทุนที่แก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน AFMOAT-H, TLUSNDQ-H 

22.3 เงื่อนไขอื่น ๆ 
(1) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการโอนย้ายการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
อื่น/กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจัดการต้องโอนเงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันท่ีได้รบัคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
............................................................................................................
............................................................................................................ 
(5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
อื่น/กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
โครงการโดยไม่ชักช้า 
เมื่อไดด้ำเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม 

- ยกเลิกข้อความ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : TLDIVRMF, TLEQRMF, TLMMRMF, TLDIVLTF-D, TLLTFEQ 
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หมายเหตุ : 

 

 
ชื่อย่อ/ชื่อเต็มกองทุน ประเภทการจัดต้ังกองทุน 

TLDIVEQ-D : กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล อัตโนมัติ (Auto Approve) 

TLDIVLTF-D : กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล อัตโนมัติ (Auto Approve) 

TLDIVRMF : กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ อัตโนมัติ (Auto Approve) 
TLEQ : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน อัตโนมัติ (Auto Approve) 

TLEQ-THAICG : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย อัตโนมัติ (Auto Approve) 

TLMMF : กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน อัตโนมัติ (Auto Approve) 
TLMMRMF : กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ อัตโนมัติ (Auto Approve) 

TLMSEQ : กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน อัตโนมัติ (Auto Approve) 

TLEQRMF : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ปกติ 
TLFLEX : กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล้ ปกติ 

TLLTFEQ : กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว ปกติ 
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