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ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที ่6 สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

▪ แมว่้ากองทนุรวมตลาดเงินลงทนุไดเ้ฉพาะทรพัยส์ินท่ีมีความเสี่ยงต ่า แต่ก็มีโอกาสขาดทนุได ้
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืน

เต็มจ านวน 
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวม

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวได้ 
▪ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน รวมถึงคู่มือการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพใหเ้ขา้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีช้วนและคู่มือ

การลงทนุไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 
▪ ผูล้งทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทุน

ท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
▪ ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทนุไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้
▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีท่ีเคยไดร้บั

ภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่ม และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากรดว้ย 
▪ ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่มีค  าสั่งไวไ้ด ้
▪ เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุหรือรบั/ปฏิเสธสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุหรือรบั/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้โดยบคุคลที่บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท่ี์จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงก อง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะตอ้งปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด า เนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหส้ิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะ
ปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็น
ส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลงหรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทนุเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ 

  TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND 

  (TLMMRMF) 

อายุโครงการ   : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม    : วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐัหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน  หรือ
ตราสารการเงินอื่นใดท่ีเสนอขายในประเทศ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบใหล้งทุนได ้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนี ้หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ จะลงทุนในทรพัยส์ินหรือถือครองทรพัยส์ินท่ีมีสภาพคล่องสงู ในขณะใด ๆ รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  และกองทนุจะด ารงอายถุวัเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกัของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (portfolio duration) 
ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 92 วนั รวมถึงตราสารหนีท่ี้กองทุนไดล้งทุนไว ้จะตอ้งมีก าหนดวันช าระหนีไ้ม่เกินกว่า 397 วนันับแต่วนัท่ีกองทุนได้
ลงทนุ  และตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ หรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะดอ้ยสิทธิในท านองเดียวกับหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

นอกจากนี ้ตราสารหนีท่ี้ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีไม่รวมกรณีท่ีผูอ้อกหรือคู่สญัญาเป็นธนาคารออม
สิน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์ หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน 
จะตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงแลว้แต่กรณี ดงันี ้

(1) อยู่ใน 2 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

(2) อยู่ใน 3 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

(3) เทียบเคียงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้

อน่ึง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทนุได ้และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
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ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผูล้งทนุมีโอกาสที่จะไดร้บัก าไรท่ีเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้รบัและ/หรือมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ปรบัตวัเพิ่มจากหลกัทรพัยท่ี์กองทนุเขา้ลงทุน 
และเน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลังเกษียณอายุของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ส าหรบัผูล้งทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนและปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดทัง้ในปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคตจึงจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี ทัง้นี ้ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชีพและคู่มือการลงทนุใหเ้ขา้ใจก่อนการลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ  

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: จ านวนเงินทนุของโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับผูล้งทุนท่ีตอ้งการออมเงินแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลังเกษียณอายุ โดยกองทุนจะน าเงินทุนท่ีระดมไดไ้ป

ลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารการเงินอื่นใด ท่ีเสนอขาย
ในประเทศ เพื่อผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงนอกจากนี ้การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูล้งทุนตอ้งถือหน่วยลงทนุ
ไวต้่อเนื่องตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

Q: ปัจจัยใดทีม่ผีลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A: 1. ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหรือผูค้  า้ประกนัหรือของคู่สญัญาท่ีกองทนุท าธุรกรรมดว้ย 

2. ความเสี่ยงของความผนัผวนของราคาตลาดของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนถืออยู่ 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุรวมนีไ้ม่มีการประกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

1 8 
7 2 

3 4 5 6 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกองทนุคือวนัท่ี 31 ตลุาคม ของทกุปี 
 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 ในครัง้แรกผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่า 1,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได ้โดยน า

จ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ยกตวัอย่างเช่น หากผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุในช่วงเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก และไม่มีค่าธรรมเนียมส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย  โดย
หากผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 
100.0000 หน่วย (1,000/10.00) 

 ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ดงันี ้
 ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก (IPO):  

▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. หรืออาจพิจารณารบัค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก (หลัง IPO): “ทุกวันท าการ*” ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ทัง้นี ้จะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบียน
กองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ  และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืนใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป โดยผูล้งทุนสั่งซือ้ครัง้แรกไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท และครัง้ต่อไปไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท ผู้
ลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้  
▪ 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  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือตามที่บริษัทจดัการ
ประกาศก 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 

http://www.talisam.co/


หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND                5 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 

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

 ธนาคาร เลขท่ีบญัชี 

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 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 100-0-03097-0 

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 
 บริษัทจดัการจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทกุวนัท าการ* ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้บริษัท

จดัการจะช าระเงินคืนใหผู้ล้งทนุภายใน 5 วนัท าการ (ปัจจบุนัภายใน 1 วนัท าการ) นบัแต่วนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้
บญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายช่ือผูล้งทนุ ตามที่ผูล้งทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ หรือวิธีอื่นใดท่ีบลจ.ก าหนด   อน่ึง เพื่อ
สิทธิประโยชนท์างภาษี การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูล้งทุนตอ้งถือหน่วยลงทุนไวต้่อเน่ืองตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
ผูล้งทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท าการ* ไดท่ี้  : 
▪ 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 
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  

(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือตามที่บริษัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผูถื้อ

หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใ์ด
เหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ 
(ก)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของ

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co.th/
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ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจดัการก าหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแยง้ต่อ
กฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

(ง) เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) การเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทุนหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะรบัหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ ได ้โดย
บุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง
กองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ
เป็นส าคญั 

Q: กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว ้ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้น
ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
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ส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลักทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

ทั้งนี ้การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง 
1. การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพ

คล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตสุมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

2. การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสดุไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดย
ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ( suspension 
of dealings) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ท่ี สน.
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ( suspension 
of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทน.11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

การหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได ้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถา้มี) ดงันี ้
1.การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื่อ
กองทนุตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทนุตน้ทาง และชื่อกองทนุปลายทาง ซึ่งบริษัท
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จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น
หลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” เพื่อเป็นหลกัฐานในการขอใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ น าส่งพรอ้ม “หนงัสือรบัรอง
การซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวม เพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้าร
จดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื่อ
กองทุนตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทุนรวม เพื่อการเลีย้ง
ชีพปลายทาง (กองทุนนี)้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

3. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ (รบัโอนยา้ย) 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ
อื่นมายงักองทนุนี ้สามารถท าไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้
1) กรอกรายละเอียดใน “ค าสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (กรณีเปลี่ยนแปลง บลจ.)” 

โดยไม่ตอ้งระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งการโอน  
2) ด าเนินการใหบ้ริษัทจดัการอื่นของกองทุนตน้ทาง ช าระเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางเขา้บญัชีเงินฝากท่ี

บริษัทจัดการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้น าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการก าหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส่งมอบใหแ้ก่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ซึ่ง
บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

* ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก * 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A: กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น

หลกัประกนัได ้

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด 

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

สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนทุก

ครัง้ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัการท ารายการดงักล่าวของผูถื้อหน่วย

http://www.talisam.co.th/
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ลงทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะจัดส่งหนังสือรบัรองแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยนัการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรบัเงินและใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้
มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ  

ส่วนในกรณีการท ารายการภายหลงัช่วงเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท า
การนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
ทัง้นี ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 
A: สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ 

เนื่องจากกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูถื้อหน่วยลงทนุจึงไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไป
เป็นหลกัประกนัได ้

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจัดการ: 

หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจัดการ

จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อ

หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

Q: ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 

A: ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียง และด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยบริษัทจัดการจะท าการติดประกาศ ณ 
ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ 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 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการอนุมตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักชา้ โดย
ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผูล้งทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมยินยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณา
ของอนญุาโตตลุาการ 
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บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A: บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยด์า้นการจัดการกองทุนจากกระทรวงการคลงัในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไดร้บัการอนุญาตให้
เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และไดร้บัการอนุญาตใหเ้ริ่มประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท
การจดัการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส  านกังาน ก.ล.ต.) 
ซึ่งนบัเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรายแรกในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจจดัการลงทนุโดยไม่มีผูถื้อหุน้เป็นสถาบนัการเงินใด ๆ 

ปัจจุบันบริษัทจัดการมีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ  12 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ  
981,322,826.79 บาท (ขอ้มลู ณ 31 ตลุาคม 2564) 

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 
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A: รายช่ือและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ัดการกองทุน แสดงไดด้งันี  ้

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 

- หวัหนา้กลุ่มกองทุนกลุ่มตรา
สารทนุ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

2 นางสาวปวเรศร ์ต้ังอภชิาติเจริญ ผูจ้ดัการกองทุนตรา
สารหนี ้

- BA (การเงิน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- MBA Finance 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- CISA Level I 

- Assistant Vice President 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

- Vice President 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

3 นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ์ ผูจ้ดัการกองทุนตรา
สารทนุ 

- BA (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- CISA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการกองทนุ 
บริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
จ ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
จ ากดั (มหาชน) 
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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 
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.  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 

9.  บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 
10.  บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7777 
11.  บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน)  0-2648-1111 

12.  บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  0-2305-9000 
13.  บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากัด 0-2026-5100 
14.  บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 0-2026-6222 

15.  บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด  0-2949-1999 
16.  บริษัท หลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
17.  บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั 1240 กด 8 

18.  บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 0-2088-9999 
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 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภายหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ใน
กรณีของการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพิ่มเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุของกองทุน โดยผูส้นับสนนุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงาน
เดียวกันกบัผูส้นบัสนุนท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ก่อนแลว้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2296-2000  

https://www.siamwealth.co.th/
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 ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม  เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์0-2626-4531 

นอกจากหนา้ท่ีตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุดว้ย 

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 0-22015-0222 
Website: www.talisam.co.th 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบขอ้มลูเพิ่มเติมในภายหลงัได ้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

(1)  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี ้
อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดซ่ึงใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี้ ส่งผลให้มูลค่าตราสาร
หนีท้ีก่องทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางตรงข้าม เช่น เมื่ออัตราดอกเบีย้ตลาดเพ่ิมสูงขึน้ จะท าให้ราคาตราสารหนี้ลดลง
และท าให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น 

• ในสถานการณท่ี์ตลาดมีแนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาขึน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ซึ่งราคามีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดอยู่ในระดับต ่า และในทางกลับกันในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาลง 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลก าไรจากราคาตราสารหนีท่ี้จะเ พิ่มขึน้ หรือกองทุนอาจ
พิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้ใหอ้ตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบีย้ 

http://www.talisam.co/
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(2)  ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการผิดนัดช าระหนีเ้งินต้น และดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือคู่สัญญา
ในการท าธุรกรรม (Counter Party Risk) อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สัญญา ประสบภาวะขาดทุน 
หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอทีจ่ะช าระคืน หรือช าระคืนบางส่วน 

• กองทนุจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร ผูค้  า้ประกนั หรือคู่สญัญา และคดัเลือกตราสารท่ีผูอ้อกมีคณุภาพ และมีการ
ติดตามและวิเคราะหข์อ้มลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นตน้ 

(3)  ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลักทรัพยไ์ด้ในระยะเวลา หรือราคา
ทีต้่องการ เน่ืองจากหลักทรัพยข์าดสภาพคล่อง 

• กองทนุมีนโยบายก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าของการคงทรพัยส์ินท่ีมีสภาพคล่องสงูมาก 

(4)  ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงทีเ่กิดจากความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น 
ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น 

• กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะหข์อ้มลู
การเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นตน้ 

(5) ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณข์องนักลงทุน ฯลฯ 
• กองทุนจะท าการวิเคราะหปั์จจัยต่าง ๆ เช่น ตวัเลขเศรษฐกิจมหภาค อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งส่งผลต่อ

ราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ 

ข้อก าหนดอื่น ๆ 

• บริการขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการน าส่ง เผยแพร่ขอ้มลู 
ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจัดการถึงผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหม้ีรูปแบบการตอบรบัขอ้มลูอื่น (ถา้
มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัเริ่มด าเนินการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว ้ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
ใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) โดยการด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลา ค่าใชจ้่ายในการน าส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลกัษณะ
ท านองเดียวกันนี ้ซึ่งบริษัทจัดการไดค้  านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในการน าส่งจดหมาย/
หนงัสือถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

• การถือหน่วยลงทนุเกินหน่ึงในสาม  
หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วย
ลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้ริการบคุคลอื่น (soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้  
(1) ผลประโยชนต์อบแทนท่ีรบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND                15 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชน์จาก
บคุคลดงักล่าว (Churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทนุท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรม
และค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้น
รายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

• การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการรูจ้กัลกูคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence: 
CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใหข้อ้มลู และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย
จากบริษัทจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึงหรือหลาย
เหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ 
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บั

มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด หรือใหข้อ้มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคล
อื่นใด เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ทัง้นี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ  ค าว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นัน้ ใหม้ีความหมายรวมถึงกฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย 

• ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกับบญัชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับตอ้งเสียภาษีใหก้ับประเทศ
สหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ท างภาษีใน
สหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ี
มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ตอ้งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตาม
หลักเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลกูคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึง
หนา้ท่ีในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินใน

ประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ เงินลงทุนทางออ้มใน
ทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ี
เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการ
ขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือ
ด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บั
ฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

ก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา 
จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจัดการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจนท์ราบความเก่ียวขอ้งกับประเทศ
สหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงข้อมลูเมื่อขอ้มลูที่เคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐาน
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณี ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด าเนินการตามท่ี
บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี   
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 
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(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนั้นได ้

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ หากมีการ

ด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอันจะท าใหก้องทุน
อาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินกา รเฉพาะผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) เท่านัน้ 
ทั้งนี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไวข้้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 

• การออกหนงัสือรบัรองการซือ้/โอนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะท าการออกหนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงาน 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือน
มีนาคมของปีถดัไป 
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะท าการออกหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น โดยมีรายการอย่าง
นอ้ยตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือดงักล่าว
พรอ้มเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

• ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกันมิได ้โดยบริษัท
จดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุน หรือ
การน าไปเป็นหลกัประกนัไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุเปิดทาลิส ตลาดเงนิ เพือ่การเลีย้งชีพ 

การลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ สรุปตามอตัราส่วนดงันี  ้
ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่

ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ท่ีเป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 15% 
5 ตราสารหรือสญัญาดงันี ้

5.1 ตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.1.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่ วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
5.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคล

ดงันี ้
5.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.1.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย  
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.1.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์
5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ี

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.3.11 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ท านองเดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1 – 
5.1.3.10 

5.2 reverse repo 
5.3 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทุนในbenchmark + 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND                19 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักล่าว   

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  
2. derivatives on organized exchange 

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

นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี  ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี   

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งินหรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่

กองทนุไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

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

5 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

หมายเหต ุ: ส  าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที ่4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  
1 ตราสารหนี ้

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)* ของผูอ้อกตรา
สารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจน ามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิ น
ล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไวใ้นงบการเงิน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (1.1) มีขนาดเล็ก 
 (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
 (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหตุ *หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตาม

มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม

กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

 **รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บ
จากกองทุนรวม* อัตราตามโครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (2) 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง 31 ตุลาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 31 ตุลาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 31 ตุลาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 0.2139 0.2142 0.2139 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0365 0.0316 0.0316 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1284 0.0731 0.0661 0.0749 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมการขายท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising 
Expenses) 

ไม่เกิน 0.40 ต่อปี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 0.0017 0.0016 0.0016 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 3.8520 0.3252 0.3134 0.3217 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียก
เก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน** 

อัตราตามโครงการ 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง 31 ตุลาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 31 ตุลาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 31 ตุลาคม 2564 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(Front-end Fee) *** ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(Back-end Fee) ***  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
สบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมภายใตก้าร
จดัการของบริษัทจดัการ 

• กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
รวมปกติเขา้กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ 

• กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

สบัเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. อื่น 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุตน้ทาง 

 
 
 

ในอตัราค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) 
บริษัทจดัการจะยกเวน้ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
200 บาทต่อรายการ 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

200 บาทต่อรายการ 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

200 บาทต่อรายการ 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

200 บาทต่อรายการ 
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หมายเหตุ :  
(1) รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์ินรวม หกัดว้ยหนีส้ินรวมก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถา้มี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีค านวณมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
(2) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิท่ีใชใ้นการค านวณรอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ใชม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิถวัเฉลี่ยรายวนั 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีโ้ดยค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรือราคารบัซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเขา้ หรือราคาสบัเปลี่ยนออก ทัง้นี ้
อตัราค่าใชจ้่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้หากตลาดหลกัทรพัยม์ีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ไดร้วมภาษี มลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภา ษีอื่นใดแลว้ 
โดยบริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูล้งทุนโดยตรง 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรบัซือ้คืน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากัน 
โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดและหลกัเกณฑใ์หท้ราบต่อไป 
     ทั้งนี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ ายต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอตัรา
ใหม่ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจดัการส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเปลี่ยนแปลง 
    หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง มี
แกไ้ขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือหลกัเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียก
เก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน** 

อัตราตามโครงการ 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2561 
ถึง 31 ตุลาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 31 ตุลาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 31 ตุลาคม 2564 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุปลายทาง ในอตัราค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อน
ระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไวใ้น
โครงการ (Exit Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี -ไม่มี- 

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุ 

ตามอตัราท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนด 

ตามอตัราท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน

ก าหนด 

ตามอตัราท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน

ก าหนด 

ตามอตัราท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน

ก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

(Unit Transfer Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตลุาคม 2564 
 
  PTR  =     MIN (มลูค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์ินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์ิน) 

      AVG.NAV (มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั) 
 

  PTR  =     5,298,884.74 
       14,784,826.28 

  PTR  =     0.36 
 
หมายเหต ุ:  ขอ้มลู PTR เป็นขอ้มลูเพิ่มเติมจาก trading costs ท่ีจะท าใหผู้ล้งทนุทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรพัยส์ินและสะทอ้นกลยุทธ ์
การลงทนุของกองทนุ ดงันัน้ ทรพัยส์ินท่ีน ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภทท่ีสามารถมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ เพื่อการลงทนุ 
เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้เป็นตน้ ยกเวน้ทรพัยส์ินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทุน ซึ่งโดยลกัษณะแลว้
ไม่ไดม้ีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากัดในการใช้สทิธอิอกเสยีง 

ขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัที่ 31 ตลุาคม 2564 

 
- ไม่มี- 

 
หมายเหตุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง 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(2) 

TLMMRMF 0.07 0.03 0.05 0.11 0.67 N/A N/A 0.79 
Benchmark 0.41 0.12 0.25 0.56 1.07 N/A N/A 1.17 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 N/A N/A 0.05 

ความผนัผวนของ Benchmark 0.03 0.02 0.03 0.04 0.07 N/A N/A 0.07 

หมายเหต:ุ  (1) เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท่ี้ www.talisam.co.th 
 (2) ผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 

• ผลขาดทุนทีเ่กิดขึน้จริงของกองทุนรวม (Maximum drawdown) ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน : 0.00% 

http://www.talisam.co.th/
http://www.talisam.co.th/
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• ตัวชีวั้ดของกองทุน (Benchmark):  

1) ThaiBMA Short-term Government Bond Index ร้อยละ 55 
2) ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) ร้อยละ 20 
3) ผลตอบแทนของดอกเบีย้ฝากประจ า 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย

พาณิชย ์และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25 

• ขอ้มลูอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมลงทุน (portfolio duration) โดยกองทุนนีม้ี portfolio duration เท่ากับ 0.05 ปี 

ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ 
มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์ินอืน่ 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม  %NAV  ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในประเทศ    14,165,842.08    93.43  

เงินฝากธนาคาร     

  ธนาคาร     

   เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  AA+(tha)       346,210.24      2.28  

ตราสารหนี ้     

 เงินฝากธนาคาร     

  ธนาคาร     

   ใบรบัเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์  AAA(tha)        602,220.82      3.97  

   ใบรบัเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์  AAA(tha)        201,489.98     1.33  

   ใบรบัเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์  AAA(tha)        200,333.70     1.32  

   ใบรบัเงินฝากประจ า 12 เดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์  AAA(tha)     1,003,458.22     6.62  

 ต๋ัวสัญญาใช้เงิน     

  รัฐบาล     

   ตั๋วเงินคลงั งวดท่ี (DM)13/182/64       1,499,820.65     9.89  

 พันธบัตร     
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รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม  %NAV  ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

  รัฐบาล     

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุน่ท่ี 4/2ปี/2562       1,006,295.93   6.64  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 31/91/64       2,099,924.36    13.85  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 32/90/64       1,199,868.50     7.91  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 33/91/64           999,806.75     6.59  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 34/91/64           999,714.05     6.59  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 35/91/64          999,626.44      6.59  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 36/91/64        999,521.33  6.59  

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/91/64          999,240.85     6.59  

 หุ้นกู้     

  ธนาคาร     

   หุน้กูข้องธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2562 AAA(tha) AAA(tha)    1,008,310.26        6.65  

สินทรัพยอ์ื่นหรือหนีส้ินอื่น       995,720.50    6.57  

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ      15,161,562.58  100.00  

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนทีก่องทุนลงทุนหรือมีไว้
เป็นรายตัว 

ประเภท ผู้ออก วันครบก าหนด 
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า 

ทีต่ราไว้ 
มูลค่ายุติธรรม 

ตราสาร 
ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)         AA+(tha)                  -       346,210.24  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์                                                                                26 พฤศจิกายน 2564   AAA(tha)                  -        201,489.98  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์                                                                                22 เมษายน 2565   AAA(tha)                  -        602,220.82  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์                                                                                7 มกราคม 2565   AAA(tha)                  -    1,003,458.22  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์                                                                                5 สิงหาคม 2565   AAA(tha)                  -        200,333.70  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  10 พฤศจิกายน 2564      1,500,000.00   1,499,820.65  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  25 พฤศจิกายน 2564     1,000,000.00  1,006,295.93  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  4 พฤศจิกายน 2564     2,100,000.00  2,099,924.36  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  11 พฤศจิกายน 2564      1,200,000.00   1,199,868.50  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  18 พฤศจิกายน 2564     1,000,000.00     999,806.75  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  25 พฤศจิกายน 2564     1,000,000.00      999,714.05  
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ประเภท ผู้ออก วันครบก าหนด 
อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า 

ทีต่ราไว้ 
มูลค่ายุติธรรม 

ตราสาร 
ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  2 ธันวาคม 2564     1,000,000.00     999,626.44  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  9 ธันวาคม 2564     1,000,000.00     999,521.33  

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                  30 ธันวาคม 2564     1,000,000.00      999,240.85  

หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                                                                    22 พฤศจิกายน 2564 AAA(tha) AAA(tha)  1,000,000.00  1,008,310.26  

 
รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 

ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มลูค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครฐั ไดแ้ก่ ตั๋วแลกเงิน พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหนีท่ี้กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือ
กระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้  า้ประกนั 

10,803,818.86 71.26 

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผูอ้อก 
ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 

3,362,023.22 22.17 

(ค) ตราสารที่มีบริษัทท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั investment grade เป็นผู้
ออก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 

- - 

(ง) ตราสารที่มีบริษัทท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัท่ีต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 

- - 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงอนัดบัเครดิตขัน้สงูสดุของอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย โดยอนัดบัเครดิตนีจ้ะให้กบัผูอ้อกตรา

สารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนีต้  ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนี้

หรือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหก้ับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด

นดัช าระหนีท่ี้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการ

ผิดนดัช าระหนีส้  าหรบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศท่ีระดบั 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้

ของผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีท่ี้ไดร้บัอนัดบัเครดิตภายในประเทศในล าดบัสงูสดุเพียงเล็กนอ้ย 

A(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนดั

ช าระหนีท่ี้ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดของตราสาร

ทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจัดอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 
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BBB(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิด

นดัช าระหนีป้านกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตาม

ก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารหนีอ้ื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นส าหรับประเทศไทย 

F1(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถสงูสดุในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงิน เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใตร้ะบบการจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ

ซึ่งก าหนดโดยฟิทช ์อนัดบัเครดิตในระดบันีจ้ะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีมีความเสี่ยงของการผิดนดั

ช าระหนีต้  ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย ในกรณีท่ีสภาพคล่องอยู่ใน

ระดบัท่ีแข็งแกรง่เป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ ์"+" แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัเครดิตท่ีใหไ้ว ้ 

F2(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงินในระดับท่ีดี เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดบัของความน่าเชื่อถือดงักล่าว

ยงัไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

F3(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงินในระดบัปานกลาง 

เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้

ดงักล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสงูกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ เมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

   หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ: 

ค าเสริมทา้ย 'tha' จะถกูระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุวเ้พิ่มเติมต่อจากอนัดบัเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบ

ภายในอนัดบัเครดิตขัน้หลกั ทัง้นี ้เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดงักล่าวจะไม่ใชส้  าหรบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว 

และอนัดบัความแข็งแกรง่ทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภยั 'AAA(tha)' หรืออนัดบัท่ีต ่ากว่า 'CCC(tha)' 

และจะไม่ใชส้  าหรบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ยกเวน้ระดบั 'F1(tha)' 

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA  อนัดบัเครดิตองคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงิน

ตน้ในเกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ 

AA  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สงูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่

ในระดบั AAA 

A  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ี

อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงิน

ตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และ

อาจมีความสามารถในการช าระหนีอ้่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 
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อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ยเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของ

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกัน 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นส าหรับประเทศไทย 

T1  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนกัลงทนุ

จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผิดนัดช าระหนีท่ี้ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัอนัดบัเครดิตในระดบั

ดงักล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

T2  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

T3  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรบัได ้

T4  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ท่ีค่อนขา้งอ่อนแอ 
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▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย
นัน้ 

▪ บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัท
จดัการกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจดัใหม้ีระบบงานท่ีป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นีผู้ล้งทนุสามารถขอตรวจสอบรายละเอียด
ขอ้มลูการลงทนุเพื่อบริษัทจดัการไดท่ี้ทางเว็บไซต ์ www.talisam.co.th 

▪ กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทาลิส จ ากัด จึงไม่มีภาระ
ผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิด
ทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ทาลิส จ ากัด 

▪ ในกรณีท่ีผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ทาลิส จ ากดั หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 

▪ หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุมี 3 ส่วน คือส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทนุรวม และส่วนรบัรอง
ความถกูตอ้งครบถว้น 

ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที ่31 ตุลาคม 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.talisam.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.talisam.co.th/
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ภาคผนวก 

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเพ่ิมเติม 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) บวกภาษีมลูค่าเพิ่ม ซึ่งผูส้นใจลงทนุสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถา้มี) ในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกซึ่งจะระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีมียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากบัจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินของโครงการเป็นกองทนุรวม 
ส าหรบัผูล้งทุนท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ
แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทนุดงัต่อไปนี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอื่น 
กรณีบคุคลธรรมดา 
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) เอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัหรือจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน คู่มือการลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผูส้นใจลงทุนของกองทุนนี ้สามารถติดต่อขอรบัหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และใบค า
สั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจั ดการทุกวนั
และเวลาท าการในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีคู่มือการลงทุนซึ่งผูล้งทุนจะตอ้ง
ศกึษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการ 
(1) ผูส้นใจลงทนุกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจนพรอ้มลง

นาม แลว้ส่งมอบเอกสารขา้งตน้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ท่ีบริษัทจดัการ 
(2) มลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต  ่า 1,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
(1) ผูส้นใจลงทนุกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจนพรอ้มลง

นาม แลว้ส่งมอบเอกสารขา้งตน้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการ
แต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถา้มี) 

(2) มลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต  ่า 1,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม 
การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการ  
(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็ค

หรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกับท่ีท าการของบริษัทจัดการภายในวนัเดียวกับท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรื อ
ดราฟตจ์ะตอ้งลงวันท่ีเดียวกับวนัท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือ
บญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเ ลข
โทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไวห้ลงัเช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะออกหลกัฐานการ
รบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหากบริษัท
จดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟตถ์กูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซือ้ 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมบญัชีซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 
โดยบญัชีดงักล่าวอาจเป็นบญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ื่นใด ประเภทบญัชีกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีออมทรพัยก์็ได ้ซึ่งหากมี
ดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ในบญัชีซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  
บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนมายงักองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกไดต้ามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนในวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ( IPO) โดยจะ
รบัช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเ์ช็ค เท่านัน้ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทจดัการไดเ้รียกเก็บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ต็มจ านวนแลว้ โดยบริษัทจดัการจะน าเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) เขา้บญัชี "กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 
เพื่อการเลีย้งชีพ" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรพัยท่ี์บริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แลผลประโยชนก์องทุน หรือบัญชีอื่น ท่ี
บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายครัง้แรก 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีนีไ้ดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุทราบทนัที  

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตัง้โดยบริษัทจัดการ  
เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัท
จดัการไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยนัการซือ้หน่วย
ลงทุนพรอ้มใบเสร็จรบัเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่
บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการภายใน

ระยะเวลาเสนอขาย โดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเ งินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกับส านักงานของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีรบัค าสั่งซือ้ภายในวนัเดียวกับท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวนัท่ีเดียวกับวนั ท่ีสั่งซือ้
หน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็น
บญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่ อความ
สะดวกในการติดต่อไวห้ลงัเช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะออกหลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหากบริษัท
จดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือ เป็นการแกไ้ขโครงการ 
โดยบญัชีดงักล่าวอาจเป็นบญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ื่นใด ประเภทบญัชีกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีออมทรพัยก์็ได ้ซึ่งหากมี
ดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ในบญัชีซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนมายงักองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกไดต้ามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนในวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ( IPO) โดยจะ
รบัช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเ์ช็ค เท่านัน้ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ไดเ้รียกเก็บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็มจ านวนแลว้ โดย
บริษัทจดัการจะน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) เขา้บญัชี "กองทนุ
เปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรพัยท่ี์บริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผู้ดูแลผลประโ ยชน์
กองทนุ หรือบญัชีอื่นท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายครัง้แรก  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีนีไ้ดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้และแจง้
ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบทนัที 

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตัง้โ ดยบริษัทจัดการ 
เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัท
จดัการไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยนัการซือ้หน่วย
ลงทุนพรอ้มใบเสร็จรบัเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่
บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

อน่ึง บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการก าหนด โดยถือ
ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศท่ีส านักงาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ เว็บไซตข์อง
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีท่ีสั่งซือ้พรอ้ม
กัน และมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
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สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ 
และเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของ
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ 

การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งยตุิโครงการในช่วง
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เนื่องจากจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหป้ระชาชน
ไดไ้ม่ถึง 35 ราย อนัเป็นเหตใุหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการรบัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม หรือกรณีท่ีมลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายไดค้รัง้แรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน และ/หรือ ดว้ยเหตอุื่นใดท่ีกระทบต่อการบริหารจัดการกองทนุ ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน จะคืนเงินค่ าซือ้
หน่วยลงทุนพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 
เดือนนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบีย้ (ถา้มี ) ได้
ภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ย 
ขอ้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทนุเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็
ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา 
ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้ าง
หุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักับหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตน

ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
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ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุค 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจดัการจะปิดประกาศ ณ 
ท่ีท าการของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คื น เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตข์อง
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถ้ามี) ใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดังกล่าวโดยจะ
ประกาศให ้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ก) ผูส้นใจลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ 

แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปิด
บญัชีกองทนุดงัที่ระบไุวใ้นส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม  
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีคู่มือการลงทนุซึ่งผูล้งทุน
จะตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

(ข) ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือการลงทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาท่ี
บริษัทจัดการก าหนด โดยใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ สิน้
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต  ่ากว่า 1,000 บาทหากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 1,000 บาทส าหรบัการ
สั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนด ใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน แลว้น าเอกสารดงักล่าว ซึ่งผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกั
ฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้
คืน 

(ง) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟต ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัสั่งซื ้อใน
เขตหักบัญชีเดียวกับส านักงานท่ีรบัค าสั่งซือ้เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่ อความสะดวกในการติดต่อไวห้ลัง
เช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะออกหลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจัดการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยบริษัทจั ดการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหากบริษัท
จดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟตถ์กูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส้ั่ งซือ้ 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(จ) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตัง้โดยบริษัทจัดการ  
เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหักกลบลบหนีก้ับ
บริษัทจดัการไม่ได ้ 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่
บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยนัการซือ้หน่วย
ลงทนุ ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

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

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• Internet 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางบริการทางอินเตอรเ์น็ต ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ต สามารถขอใช้บริการไดท่ี้บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ ซึ่งเมื่อไดร้บัอนุมตัิแลว้ บริษัทจัดการจะส่งไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์( email) 
ไปยงั Email Address ท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพื่อใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตั้งชื่อผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผ่าน (Password) 
เพื่อเขา้ใชบ้ริการ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอรเ์น็ตไดต้่อเมื่อธนาคารเจา้ของบญัชีเงินฝาก
ไดอ้นมุตัิการตดับญัชีแลว้ 
อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใหบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

(ข) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอรเ์น็ตท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้บริษั ท
จดัการจะถือว่าผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวด้งักล่าว  

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเตอรเ์น็ตไดทุ้กวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลา
ท่ีก าหนดในวนัท าการซือ้ขายใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาท่ีก าหนด หรือในวนัหยุดท า
การซือ้ขาย ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายถดัไป ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ง) ธนาคารเจา้ของบญัชีจะท าการหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท ารายการจากบญัชีเงินฝากท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะบไุว้
ในการขอใชบ้ริการกองทุน ซึ่งหากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุอาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ  
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(จ) การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต  ่ากว่า 1,000 บาท หากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้ถดัไปในแต่ละครัง้ โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในการท ารายการ 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตภายหลังจากเวลาท าร ายการท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนดไม่ได ้หากไดท้ ารายการจนเสร็จสมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเวน้กรณีท่ีพิสจูนไ์ดว่้าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ี
ใหบ้ริการในเรื่องดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บั
แจง้จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะพิจารณาผ่อนผนัได้ 

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยนัการซือ้หน่วย
ลงทนุ ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 
7 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) การเพิ่มหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้จะท าในวนัท าการถดัจากวนัท่ีท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยผูส้ั่ งซือ้หน่วยลงทนุสามารถดู
ผลการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการไดใ้นวนัท าการถัดไป 

(ฌ) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานในการท ารายการผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ ์และใชอ้า้งอิงได ้

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้บริษัท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า โดยการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเฉพาะผูท่ี้ท ารายการ
ผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่ง “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ า” และยื่นหนังสือใหห้ั ก
บญัชีธนาคารตามขัน้ตอน/วิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด และไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิใหส้ามารถหกับญัชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได ้เพื่อ
ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีมีเงินครบตามที่ระบไุวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงินในบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการจะหกับญัชีเพื่อ
ซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ ๆ เวน้แต่บริษัทจัดการจะก าหนด
เป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้บริษัทจดัการมีสิทธิระงบัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ
แต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการด าเนินการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 งวดการซือ้หน่วยลงทุน
ติดต่อกนั บริษัทจดัการมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการตามค าขอนีไ้ดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ /
หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์อง
กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
สั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้หลงัจากท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 
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ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัอนมุตัิใหจ้ดัตัง้โครงการจัดการ
กองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัการ "สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน" ในกรณีท่ีสั่งซือ้พรอ้ม
กนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจดัสรรใหก้ับรายใดรายหน่ึงได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวน
สิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุน หรือของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได ้โดยไม่จ าเ ป็นตอ้งแจง้ใหผู้้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทนุ 

• การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ใหถื้อ
ว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

• การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัท
จัดการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยุดท าการ หรือวนัท าการท่ีบริษัทจัดการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหถื้อ
เป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้  ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุครัง้ถดัไปนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท ารายการได ้กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือ
นอ้ยกว่าเวลาท่ีระบไุวใ้นโครงการ แต่ทัง้นีจ้ะไม่นอ้ยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ 
หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะปิด
ประกาศท่ีส านกังานของบริษัทจัดการ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/
หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
ขอ้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทนุเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็
ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา  
ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักับหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของ

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชีผูล้งทุน/ ผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
ผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทนุตน้ทาง) ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสบัเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนมายงักองทุนปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีมีค  าสั่งใหบ้ริษัทจัดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากหน่วย
ลงทนุของกองทนุตน้ทางนัน้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทนุ
ปลายทางภายในวันท าการสดุทา้ยของปีนั้น ๆ เพื่อประโยชนใ์นการแสดงรายงานในหนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตใหม้ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการบางกองทนุได ้
ในกรณีท่ีมีเหตุใหต้อ้งเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดใหม้ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีไ้ปยงักองทุนรวมเ พ่ือ
การเลีย้งชีพอื่นภายใตด้ลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
รูปแบบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อกองทนุ
ตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทุนปลายทาง ซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ” เพื่อเป็นหลกัฐานในการขอใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ น าส่งพรอ้ม “หนงัสือรบัรองการซือ้หน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ตามที่กฎหมายก าหนด 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการ มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของ
บริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อกองทนุ
ตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพปลายทาง 
(กองทุนนี)้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่ วย
ลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการ (รบัโอนยา้ย) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการอื่น
มายงักองทนุนี ้สามารถท าไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้
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1) กรอกรายละเอียดใน “ค าสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (กรณีเปลี่ยนแปลง บลจ.)” โดยไม่
ตอ้งระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งการโอน  

2) ด าเนินการใหบ้ริษัทจดัการอื่นของกองทุนตน้ทาง ช าระเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้น าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด
เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ซึ่งบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

บริษัทจดัการจะยึดถือจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอื่น (กองทนุตน้ทาง) 
ตามท่ีไดร้ะบุในหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ภายใตช้ื่อของผูถื้อหน่วยลงทุน และมีการน าส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจดัการนัน้ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพนี ้
บริษัทจัดการจะถือวนัท่ีท ารายการสบัเปลี่ยนเขา้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว ้อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่ อ
การเลีย้งชีพอื่น (กองทนุตน้ทาง) น าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื่นใด ล่าชา้กว่าวนัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร บริษัท
จดัการจะถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการซือ้ มิใช่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะระบไุวใ้นหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดป้ระจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนยา้ยออก)  
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้(กองทุนตน้ทาง) ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (กองทนุปลายทาง) สามารถท าไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้
1) กรอกรายละเอียดใน “ค าสั่งขายกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทุนหุน้ระยะยาว (กรณีเปลี่ยนแปลง บลจ.)” โดยแจง้ความประสงค์

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ระบชุื่อกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการ
จะสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุตน้ทาง ชื่อกองทนุปลายทางและชื่อบริษัทจดัการของกองทนุปลายทาง 

2) เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางแลว้ บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัท าเช็คสั่งจ่ายกองทุนปลายทาง 
หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการอื่นเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดงักล่าว และนายทะเบียนจะ
ออก “หนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” เพื่อเป็นหลกัฐานในการขอใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่บริษัทจัดการอื่นเพื่อเป็นหลกัฐานในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงุทน   ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งแจ้ง
ต่อบริษัทจดัการของกองทนุปลายทางนัน้ถึงการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดังกล่าวเอง  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนโอนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนีไ้ปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ่ง อยู่
ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะน าส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดใน
การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัท
จัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทไดร้บัค าสั่งโอนออกจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แลว้ 
และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทุน 

• สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ 

• ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทาง หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
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ท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการและบริษัทจัดการยงัไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามขอ้ 10 .ในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากบริษัทจัดการก่อน 

• ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ การลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้
ทางท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าภายในวันท าการถัดจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวนัท่ีค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ได ้แลว้แต่กรณี และการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางจะท าภายใน 5 วนัท าการถัด
จากวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวันท่ีค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้นได้ 
แลว้แต่กรณี 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาท ารายการท่ีบริษัทจดัการก าหนด หากบริษัทจดัการไดท้ า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริ ษัท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จดัการ ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวไ้ด ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการหรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อห น่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
การก าหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) การก าหนดเวลาในการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท่ี้บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือช่องทางการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดไดต้ามวนัและเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีก าหนดไว ้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้ และหากท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดในวนัท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ หรือท ารายการในวนัหยดุ ใหถื้อว่าเป็นรายการของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนถดัไป 

(2) ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ก) กรณีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทนุตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนไดร้ับค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งเป็นราคาท่ี
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) (ถา้มี) 

(ข) กรณีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) (ถา้มี) 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีบริษัท
จัดการก าหนด โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นเงินสดจากผูถื้อหน่วยลงทุน หรือหักจากเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนตน้ทาง หรือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนช าระรวมกับค่าซือ้
หน่วยลงทนุกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งจากผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดส้มบรูณต์ามอตัราและวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบไุว ้และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมก าหนดการ วิธีการในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยไม่ขดักับรายละเอียดโครงการ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังก ล่าว
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน ์หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้ถือ
หน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และแจง้ให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลง 
ขอ้สงวนสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทุน”) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุ
ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้แก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุ นให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงัก ล่าว 
และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดง

ตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัท
จดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่ วม และบญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND 

(TLMMRMF) 
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สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการกองทนุเปิดทาลสิ ตลาดเงนิ เพือ่การเลีย้งชพี 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

เป็นไปตำมประกำศ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทนุเปิดทำลสิ ตลำดเงนิ เพือ่กำรเลีย้งชพี 

1.2. ชือ่โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND 

1.3. ชือ่ยอ่ : TLMMRMF 

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 ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่กำรจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่ำงเหมำะสม อันเนื่องจำกปัจจัยอืน่ใดทีท่ ำใหผ้ลตอบแทน

ของตรำสำรทีก่องทนุจะเขำ้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอยำ่งมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร 

1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่

เสนอขาย:  

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

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

2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของ

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 : 1,000.00 บำท 



 กองทนุเปิดทาลสิ ตลาดเงนิ เพือ่การเลีย้งชพี 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND    2 

2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 1,000.00 บำท 

2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  

2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  

2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้ หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรือมูลค่ำขัน้ต ่ำขำ้งตน้ในอนำคตได ้(ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรสำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรอืมูลค่ำสงูสดุดังกล่ำวไดห้ำกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศอืน่ 

ๆทีเ่กีย่วขอ้งมีกำรแกไ้ขเพิม่เตมิในภำยหลัง) ซึง่บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ย

กวำ่ 30 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกล่ำว (ทัง้นี้ หำกในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 1 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกลำ่ว) ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร และส ำนักงำน

สำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้

ม)ี 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธกิ ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้

เพือ่รองรับรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยหรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิทจัดกำร 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพื่อส่งเสรมิกำรออมเงนิและกำรลงทุนแบบผูกพันระยะยำวเพื่อกำรเลี้ยงชพีหลังเกษียณอำยุของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย

กองทนุจะน ำเงนิทนุทีร่ะดมไดไ้ปลงทนุในตรำสำรแหง่หนี้ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน รวมถงึเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิ
ฝำก หรอืตรำสำรกำรเงนิอืน่ใด ทีเ่สนอขำยในประเทศ เพือ่ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมกับควำมเสีย่ง  

3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม : ตรำสำรหนี้ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมตลำดเงนิ (Money Market Fund) 

  ประเภทของกองทนุรวมตลำดเงนิ : ในประเทศ 

- กองทนุรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

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. ดัชนีตรำสำรหนี้ภำครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) สดัสว่น (%):55.00 

2. ดัชนีตรำสำรหนี้ภำคเอกชนระยะสัน้ (Commercial Paper Index) ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกตรำสำรอยูใ่นระดับ 

A- ขึน้ไป สดัสว่น (%):20.00 
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3. อัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 3 เดอืนเฉลีย่ประเภทบุคคลธรรมดำวงเงนิ 1 ลำ้นบำทของธนำคำรกรุงเทพ, ธนำคำรกสกิร

ไทย, ธนำคำรไทยพำณชิย ์และธนำคำรกรุงไทย สดัสว่น (%):25.00 

ทัง้นี้ กองทุนอำจน ำผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 3 เดอืน เฉลีย่ของธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสกิรไทย 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรกรุงไทย ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 มำเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลกำร

ด ำเนนิงำนของกองทนุได ้

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดผลกำรด ำเนินงำน (Benchmark) ในกำรเปรียบเทียบตำมที่บรษัิท

จัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถงึวันทีม่ีกำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ค ำอธบิำยเกีย่วกับตัวชีวั้ดฯ และเหตุผลใน

กำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์

จำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดสมำคม บรษัิทจัดกำร

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

กองทุนรวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกำรใชเ้ปรียบเทียบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ดฯ ไม่ไดจั้ดท ำ

หรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตรำดังกล่ำวอกีต่อไป โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหนำ้ ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำที่ผูล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลในกำร

ตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุมนีโยบำยลงทนุในตรำสำรหนี้ภำครัฐหรอืภำคเอกชน เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก หน่วยลงทนุของกองทุน

รวมตลำดเงนิ หรอืตรำสำรกำรเงนิอืน่ใดทีเ่สนอขำยในประเทศ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำม

เห็นชอบใหล้งทนุได ้

กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอำจท ำ

ธุรกรรมกำรใหย้ืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ใหย้ืมเป็นตรำสำรหนี้ หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse 

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

กองทุนเปิดทำลสิ ตลำดเงนิ เพื่อกำรเลีย้งชพี จะลงทุนในทรัพยส์นิหรอืถือครองทรัพยส์นิที่มีสภำพคล่องสูง ในขณะใด ๆ 

รวมกันไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  และกองทนุจะด ำรงอำยถุัวเฉลีย่แบบถ่วงน ้ำหนักของตรำ

สำรทัง้หมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 92 วัน รวมถงึตรำสำรหนี้ที่กองทุนไดล้งทุนไว ้

จะตอ้งมกี ำหนดวันช ำระหนี้ไมเ่กนิกวำ่ 397 วันนับแตวั่นทีก่องทนุไดล้งทนุ และตรำสำรหนี้ดังกล่ำวตอ้งไมเ่ป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ

หรอืตรำสำรหนี้อืน่ทีม่ลัีกษณะดอ้ยสทิธใินท ำนองเดยีวกับหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ

นอกจำกนี้ ตรำสำรหนี้ที่ไม่รวมตรำสำรภำครัฐไทย หรือเงนิฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำกที่ไม่รวมกรณีที่ผูอ้อกหรือ

คูส่ญัญำเป็นธนำคำรออมสนิ หรอืธรุกรรมกำรซือ้โดยมสีัญญำขำยคนื (reverse repo) หรอืธรุกรรมกำรใหย้มืหลักทรัพย ์หรอื

สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ทีก่องทนุเขำ้ลงทนุ จะตอ้งม ีcredit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึง่แลว้แตก่รณี ดังนี้ 

(1) อยูใ่น 2 อันดับแรกทีไ่ดม้ำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้ 

(2) อยูใ่น 3 อันดับแรกทีไ่ดม้ำจำกกำรจัด credit rating ระยะยำว 

(3) เทยีบเคยีงไดกั้บ 2 อันดับแรกของกำรจัด credit rating ระยะสัน้ตำมทีส่ถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืไดเ้ปรยีบเทยีบ

ไว ้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) และตรำสำรหนี้

ภำคเอกชนที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้และตรำสำรหนี้ที่ไม่ไดร้ับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

(Unrated Securities) 

3.12. รำยละเอยีดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ ี 
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3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดกำรอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหำดอกผลโดยวธิอีืน่อยำ่ง

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

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

ประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบัตขิองตรำสำรทำงกำรเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก ่

1.1 ตรำสำรหนี้ 

1.1.1 พันธบัตร 

1.1.2 ตั๋วเงนิคลัง 

1.1.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตรำสำร Basel III) 

1.1.4 ตั๋วแลกเงนิ (B/E) 

1.1.5 ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ (P/N) 

1.1.6 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.1.8 ตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนี้ตำม 1.1.1 - 1.1.7 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต.ก ำหนดเพิม่เตมิ 

ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลัีกษณะท ำนองเดยีวกับขอ้ 1.1 โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. คณุสมบัตขิองตรำสำรและหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุ 

ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดกำรจะสำมำรถลงทนุไดต้ำม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตรำสำรตำมหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1 ไมม่ขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ ำใหผู้ล้งทนุมภีำระผูกพันมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร 

2.2 สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ หรอืตรำสำรทีม่สีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง ที่

มเีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมือแต่กองทุนไดด้ ำเนนิกำรใหม้ีกำรรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิีกำรที่กฎหมำย

ก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได)้  

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 ประเภทกองทนุรวมตลำดเงนิ ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุดังนี้ 

1. มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นกำรลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงนิท่ัวไปในส่วนที ่1 

ขอ้ 2.1 - 2.3 
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2. ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ตอ้งมนีโยบำยกำรลงทุนดังนี้ (ไม่ใชกั้บกำร

ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค ำทีล่งทนุในทองค ำแทง่)  

2.1 มกีำรลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุรวม (investing fund) สำมำรถลงทนุได ้

2.2 มีกำรลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อัตรำส่วนกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำของกองทนุรวม (investing fund) 

2.3 มีกำรลงทุนในทรัพยส์นิเมื่อใชว้ธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อัตรำส่วนกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมประเภททรัพยส์นิส ำหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุรวม (investing fund) 

2.4 มกีำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวม (investing 

fund) 

3. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลำ่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุ รวมฟีดเดอร ์

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก  

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทกำรใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  ตำมหลักเกณฑก์ำรลงทนุดังนี้ 

เป็นไปตำมประกำศ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ไมม่ ี 

3.14. อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศ:  

บรษัิทจัดกำรจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน 

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

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ      

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment gradeแตต่ ่ำกว่ำ 2 

อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ทีเ่ป็นกองทนุรวมตลำดเงนิ ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ไมเ่กนิ 15% 

5 ตรำสำรหรอืสัญญำดังนี้ 

5.1 ตรำสำรหนี้ทีม่ลีักษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

5.1.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำย
หลักทรัพยต์ำ่งประเทศ 

รวมกันไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงู

กวำ่ 

(1) 10% หรอื 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.1.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรท่ัวไปโดยมรีำยละเอยีดตำม

แบบ filing 

5.1.3 ผูม้ภีำระผกูพันตำมตรำสำรดังกลำ่วเป็นบคุคลดังนี้ 

5.1.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิท

เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบัน
กำรเงนิ  

5.1.3.2 ธนำคำรออมสนิ  
5.1.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.1.3.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.1.3.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย  
5.1.3.6 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม

แหง่ประเทศไทย 

5.1.3.7 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  

5.1.3.8 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

5.1.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์

5.1.3.10 สถำบันกำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมำชกิ 

5.1.3.11 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนอง

เดยีวกับบคุคลตำม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 

5.2 reverse repo 

5.3 OTC derivatives 

(2) น ้ำหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน

benchmark + 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 ธนำคำรพำณิชย ์

1.3 บรษัิทเงนิทนุ 

รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดร้ับโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคูส่ัญญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 

2.1 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิหรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่
กองทนุไดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำรรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได ้

ตำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถขำย
คนืผูอ้อกตรำสำรได ้

2.2 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำ 

กำรฝำกเกนิ 12 เดอืน 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

5 กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรลดควำมเสีย่ง 

(hedging) 

ไมเ่กนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

 หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ 

product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 ตรำสำรหนี้ 
(ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ภำครัฐไทย 

หรอืตรำสำรหนี้ภำครัฐต่ำงประเทศ) 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)* ของผูอ้อก
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลี่ำสดุ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่กอ่นครบรอบ
ระยะเวลำบัญชถีัดไป และยังไมป่รำกฏในงบกำรเงนิล่ำสดุ บลจ.อำจน ำมลูค่ำ

หนี้สนิทำงกำรเงนิดังกล่ำวมำรวมกับมูลคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิ
ลำ่สดุดว้ยก็ได ้โดยขอ้มูลหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำร

เผยแพร่เป็นกำรท่ัวไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไมม่หีนี้สนิทำงกำรเงนิ

ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ** ใหใ้ชอั้ตรำสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคำ่

กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่
ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 

issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

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

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
- อัตรำขำ้งตน้ไมใ่ชกั้บกำรลงทนุดังนี้ 

(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

(1.1) มขีนำดเล็ก 
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หมำยเหตุ : *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดังกล่ำวไดจั้ดท ำงบ

กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบัญชนัีน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรบัญชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบัญช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับ

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

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณียังไมค่รบก ำหนดกำรจัดท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 
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ทัง้นี้ กำรค ำนวณสัดสว่นตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ

ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit):  

4.1. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทกำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

5.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- 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 :  
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สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

โดยใหถ้อืวำ่เป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ในรำคำ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิ้นวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของ

บรษัิทจัดกำรใหช้ัดเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยเป็นจ ำนวนเงนิหรอืหน่วยลงทุนทีต่อ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทุน และ

น ำไปยื่นที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ซึง่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรับซือ้คนืจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น

หลักฐำน 

(3) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้

มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฏ

อยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคนื

หน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

(4) นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีค่งเหลอื 

ใบยืนยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(5) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิด

บัญชกีองทุน หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียล์งทะเบยีน ทัง้นี้ 

ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุต่อบรษัิทจัดกำร และบรษัิทจัดกำรยังไมส่ำมำรถรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรตำมขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดที่บรษัิทจัดกำร 

หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ กำรยกเลกิค ำสั่ง

ขำยคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น 

(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืวันทีค่ ำนวณ

รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(8) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

7.4.2 ATM 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงเอทเีอ็ม 

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 
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7.4.3 ทำงโทรศัพท ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงโทรศัพท ์ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ตำมหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.5 Internet 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงอนิเตอร์เน็ต ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอร์เน็ต สำมำรถขอใชบ้รกิำรไดท้ี่บรษัิท

จัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร ซึง่เมือ่ไดร้ับอนุมัตแิลว้ บรษัิท

จัดกำรจะสง่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพือ่ใหผู้ ้

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

ลงทนุจะสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ตไดต้่อเมือ่ธนำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกไดอ้นุมัติ

กำรตัดบัญชแีลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่

เป็นบัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(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) ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โดยผ่ำนบริกำรทำง

อนิเตอรเ์น็ตนัน้ มำกกวำ่มูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

คงเหลอื ใบยนืยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอย่ำงอืน่และช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยกำรโอนเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอปิด

บัญชกีองทนุ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10 

บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำร และ/หรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้ 

(6) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้หำกไดท้ ำรำยกำร

จนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีที่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำมผดิพลำดที่เกดิจำกระบบงำนที่

ใหบ้รกิำรในเรือ่งดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรสอบสวนขอ้ผดิพลำด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 

วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะพจิำรณำผอ่นผันได ้
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(7) กำรลดหน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถดูผล

กำรท ำรำยกำรสัง่ขำยหน่วยลงทนุผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรไดใ้นวันท ำกำรถัดไป 

(8) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

อนึ่ง บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิ หรือยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงวธิีกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 7.3 และขอ้ 

7.4 ได ้ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีกำรที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ไดร้ับกำร

แต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำร

จะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และปิดประกำศที่ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และ

ส ำนักสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรับซื้อคืน (ถำ้มี) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเพิ่มเติม ยกเลิก หรือ

เปลีย่นแปลงวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่ำว ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกล่ำวบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชน์

ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื : ทกุวันท ำกำร  

7.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุไดทุ้กวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

7.6.1 กำรก ำหนดเวลำ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

ลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) กำรท ำรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด แต่เป็นรำยกำร

นอกเหนือจำกช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด หรือกำรท ำรำยกำรในวันหยุดท ำกำร หรือวันท ำกำรที่บรษัิท

จัดกำรไมไ่ดก้ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ใหถ้อืเป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำร

ซือ้ขำยหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ครัง้ถัดไปนัน้ 

ทั ้งนี้  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำรำยกำรตำมขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณี

เปลีย่นแปลงเวลำท ำรำยกำรอำจเป็นระยะเวลำทีม่ำกกวำ่หรอืนอ้ยกว่ำเวลำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร แตทั่ง้นี้จะไมน่อ้ยกว่ำ

เวลำ 12.00 น. โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่วลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไม่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วัน โดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร 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 :  

7.8.1 ผูล้งทุนจะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีเมื่อผูล้งทุนปฏบัิติตำมหลักเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไข ที่ประกำศอธิบดี

กรมสรรพำกร และ/หรอื กฎหมำยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขหรอืเพิม่เตมิในอนำคต 

7.8.2 บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลง เกีย่วกับระยะเวลำในกำรสง่ค ำสั่งขำยคนืล่วงหนำ้เพิม่เตมิ

ในอนำคต โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไป

ทรำบถงึกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน เวน้แต่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ หรือไม่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 
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7 วันโดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี อกีทัง้แจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง  

7.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1 กำรช ำระเงนิคำ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับแต่วัน

ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน 

หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทนุทำงไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิอีืน่ใดอันจะเป็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนำคต เชน่ E-Wallet เป็นตน้ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

8.2. รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ:  

กรณีบรษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อื่นแทน บริษัทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป โดยตอ้งไดร้ับมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้ำมเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ดังต่อไปนี้ 

(1) กำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนดังกล่ำว มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน ำหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช ำระ

เป็นคำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรเป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนนิกำร 

(2) บรษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดกำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวำ่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดังต่อไปนี้ โดยควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 

หรอื 

(ข) มีเหตุที่ท ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช ำระเงนิจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจัดกำร 

(2) มคี ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลำที่บรษัิทจัดกำรยังไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรพบวำ่รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกล่ำวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนยั์งไม่ไดร้ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ตำ่งจำกรำคำ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง 
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(3) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชนยั์งไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 

0.5 ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

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

หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) เลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท ำกำรนับแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่

ไดร้ับกำรผอ่นผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบเรือ่งดังกล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลือ่น และ

หลักฐำนกำรไดร้ับควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ (1) หรอืกำรรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตำม

ขอ้ (2) ตอ่ส ำนักงำนโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนนิกำรแทนก็ได ้

(ง) ในระหว่ำงกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลำดังกลำ่ว 

บรษัิทจัดกำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้น โดยช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมล ำดับวันที่ส่งค ำสั่งขำยคืน

กอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่:  

การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทุนประสบ

ปญัหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏบัิตติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที่ สน. 9/2564 

เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย และกองทุน

รวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนนิกำรไดส้งูสดุไม่เกนิ 1 วันท ำกำร เวน้แต่จะไดร้ับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน 

โดยบรษัิทจัดกำรกองทนุรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวำ่จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดย

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 และวธิกีำรจัดกำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุที่

มใิชร่ำยยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

ทัง้นี้ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอืน่ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที ่ทน.11/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ์

กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบัน และ

กองทนุสว่นบคุคล 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

เป็นไปตำมประกำศ 
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13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ:  

13.1 กำรโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชพีไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรอืน ำไปเป็น

หลักประกันได ้

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 0.8025 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุรวม 

15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม :  

15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิ

รวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และ

ค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวมที่มฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณ

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์นิรวม หัก

ดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้ม)ีค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน

(ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณจำกมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันที่

ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.1284 ต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์นิ

รวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้ม)ีค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้

ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทนุ : 

ไมม่ ี 

15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย : 

ไมม่ ี 

15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0321 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำย

จรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรและในทำงบัญชจีะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของ

กองทนุรวมเฉลีย่เท่ำกันทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชน่ คำ่ใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์คำ่สือ่

โฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย ค่ำอบรมเผยแพร่ควำมรู ้และสัมมนำ

แนะน ำกองทนุรวม  

(2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบัญช ีและค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรสอบบัญช ีซึง่รวมค่ำใชจ่้ำยตรวจสอบทรัพย์สนิใน

ประเทศ 

(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 ตลอดจนข่ำวสำรที่บรษัิทจัดกำรมหีนำ้ทีจั่ดท ำขึน้ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

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

(5) คำ่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบสัง่ขำยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันกำรซือ้และ

ขำยหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม 

(6) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเช็ค และน ำเงนิเขำ้บัญชสี ำหรับกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ 

(7) คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่ง ๆ เชน่ คำ่สมดุเช็ค คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิระหวำ่งบัญช ีเป็นตน้ 

(8) ค่ำใชจ่้ำยหรอืค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดกำรกองทุนรวม เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทุนรวม ค่ำไปรษณียำกร ค่ำแปลเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกับกำรลงทุน ค่ำ

อำกรแสตมป์ตำ่งๆ คำ่ด ำเนนิงำนอืน่ ๆ เป็นตน้  

(9) ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหรอืกำรด ำเนนิคดเีพือ่กำรรับช ำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทัง้ค่ำใชจ่้ำยในกำร

รับช ำระหนี้เป็นทรัพย์สนิอื่นแทนกำรช ำระหนี้ดว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี้ เช่น ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นนิติกรรม 

คำ่ใชจ้่ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงรำชกำร 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
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วันที่บันทึกค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว ทัง้นี้ จ ำนวนเงินที่ตัดจ่ำยจะตอ้งไม่เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่ำ

ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้มี) 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มฐีำนในกำรค ำนวณจำก

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  โดยคำ่ใชจ่้ำยสว่นทีเ่กนิอัตรำ

ทีก่ ำหนดถอืเป็นคำ่ใชจ่้ำยด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำร  

(18) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมซึง่รวมถงึภำษีอืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์

(19) ค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ และ

ค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่จ่ำยจริงรวมถึงค่ำใชจ่้ำย และค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุน

สำมำรถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลำ่ว เป็นตน้ 

15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำร 

• กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมปกตเิขำ้กองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี: ในอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขำย

หน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี 

• กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ: บริษัทจัดกำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

คำ่ธรรมเนียม 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกับกองทนุรวมเพือ่กำรเลีย้งชพีภำยใตก้ำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำรอืน่ 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุตน้ทำง: ในอัตรำ 200 บำทตอ่รำยกำร 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุปลำยทำง: ในอัตรำคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ/ผูล้งทนุโดยตรง 

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 : ไมม่ ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตำมอัตรำทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ กำร

ออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ซึง่

พสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดกำรหรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำร

ตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำรหรือนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำม

ประสงคเ์ฉพำะตัวของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลีย่นชือ่-สกลุ กำรออกใบหน่วย

ลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ค่ำธรรมเนียมกำร

ออกหนังสอืรับรองฐำนะกำรเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทนุ คำ่ธรรมเนียมกำรคน้หำเอกสำรจำกศูนยเ์อกสำรของนำย

ทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่

บรษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำรลักษณะดังกล่ำว  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ได ้โดยบรษัิท

จัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้

แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศ รำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

15.4. วธิกีำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียม ตำมขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันที่มีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่ำ

ทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบยีน และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่

ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม และเรยีกเก็บจำกกองทุนรวม

เป็นรำยเดอืนหรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด  

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทุนตำมขอ้ 15.2.6 (1) – (19) จะเรยีกเก็บตำมที่จ่ำยจรงิ ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะ

พิจำรณำตัดจ่ำยทัง้จ ำนวน หรือทยอยตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะไดร้ับ

ประโยชนจ์ำกคำ่ใชจ่้ำยนัน้ และบรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยดังกลำ่วอยำ่งสมเหตุสมผลเพือ่ทยอยรับรู ้

เป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวัน และจะปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวทันทีที่ไดร้ับหลักฐำนอย่ำงแน่ชัด ทัง้นี้ ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวอยู่ใน

ควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยฐำนกำรค ำนวณอย่ำงชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูล

ส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบและในรำยงำนรอบประจ ำปี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรจะพจิำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำรบัญช ีและตำม

ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

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

หน่วยงำนอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งมีกำรแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นกำรค ำนวณ

มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำวโดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

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 

(มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนไวใ้นโครงกำร

แลว้ว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ดังกลำ่วได)้ 

 

1.1.2.1 กรณีเกนิ > 5% ของอัตรำ

ทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร 

บริษัทจัดกำรตอ้งได ร้ับมติพิเศษ 3 และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน
นับแตวั่นทีเ่ปลีย่นแปลง 
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การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอัตรำ
ทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหนำ้ ≥  60 วันก่อน
กำ ร เ รี ย ก เ ก็ บ เพิ่ม ขึ้น  แล ะแจ ้ง ให ้ส ำ นั ก ง ำ น

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 โดยใหถ้อื

ว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เห็นชอบกำรแกไ้ข
โครงกำรในเรือ่งดังกลำ่ว 

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

และกำรจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

15.6. หมำยเหต ุ:  

ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมขอ้ 15.2 ไดร้วมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษี

อืน่ใดแลว้  

คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆ ทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุตำมขอ้ 15.3 ไดร้วมภำษี มลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิ

เฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดแลว้  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำรับผดิชอบค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยตำมหัวขอ้ 15 รำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรือ

หลำยรำยกำรได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร เพือ่ประโยชนข์องกองทนุ และผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง:  

16.1. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : 

ในประเทศ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดังกลำ่ว  

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุของวัน ดังตอ่ไปนี้  

(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 
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(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดย

ประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 

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

(3.1) กำรใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้  

(ก) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษ

ทศนยิมตำมหลักสำกล  

(ข) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมต ำแหน่งที ่4 

ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

(ค) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น 

(3.1)(ข)  

(ง) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก
สำกล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเขำ้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรแจง้ขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืชอ่งทำงอืน่ใด
ทีเ่หมำะสมโดยถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษัิทจัดกำร และสถำนทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับ

ซือ้คนืใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบัน บรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้ีขอ้มูล
ดังกลำ่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้

บรษัิทจัดกำรไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้ เมือ่มเีหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้  

(1) เมือ่บรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้ับ

ยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดังกล่ำว 

(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 ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

กรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทนุหรอืรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

สว่นที ่1 กำรด ำเนนิกำรกรณีมลูค่ำหน่วยของกองทุนปิดไม่ถกูตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วยของกองทนุ
เปิดไมถ่กูตอ้ง 
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตำงค ์หรอื 
< 0.5 % ของ

มลูค่ำ/รำคำหน่วย
ทีถ่กูตอ้ง 

1.1 จัดท ำและสง่รำยงำน1 ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทรำบถงึควำม
ไมถ่กูตอ้ง โดยรำยงำนดังกลำ่วตอ้งมสีำระส ำคัญดังนี้ 

1.1.1 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้ง 
1.1.2 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.3 สำเหตทุีท่ ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

1.1.4 มำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง ในกรณีที่ควำมไม่ถูกตอ้งไม่ไดม้ีสำเหตุมำ

จำกปัจจัยภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคมุได ้
1.2 ในกรณีที่สำเหตุที่ท ำใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีผล

ตอ่เนื่องถงึกำรค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครัง้ต่อไปใหแ้กไ้ข

มลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่
วันทีพ่บวำ่มูลคำ่/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 
 

 

 
 

 
ตั ้งแต่วันที่พบว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2. ≥ 1 สตำงค ์และ

≥ 0.5 % ของ
มลูคำ่/รำคำหน่วย

ทีถ่กูตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑท่ั์วไป 

2.1.1 ค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยยอ้นหลังตัง้แต่วันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่มูลค่ำ/รำคำ

หน่วยถกูตอ้ง 

2.1.2 ด ำเนินกำรดังนี้ เฉพำะวันที่มูลค่ำ/รำคำหน่วยเขำ้
เงือ่นไข ตำม 2. 

2.1.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ยอ้นหลัง1 

(ก) รำยงำนตอ้งมีสำร ะส ำ คัญตำมที่

ก ำหนดไวใ้น 1.1 โดยอนุโลม เวน้แต่
ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/

รำคำหน่วยยอ้นหลังของกองทุนเปิด 
ใหร้ะบุกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อ

พบว่ำรำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งไวแ้ทน
ขอ้มลูตำม 1.1.4 

(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรำยงำน
ดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่

สง่รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

 

2.1.2.32 ด ำเนินกำรโดยวธิีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน
สำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแกไ้ข

มูลค่ำ/รำคำหน่วย และวัน เดอืน ปี ทีม่กีำร

แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพำะกองทุนเปิด โดยด ำเนินกำร

เฉพำะมลูคำ่/รำคำหน่วยของวันทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม 2. 

2.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำร

แกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ใน

ส่วนของกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อพบว่ำรำคำ
หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสร็จ 

2.2.3 ด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ำยคนื

หน่วยในชว่งระยะเวลำทีร่ำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งทรำบ
ถงึกำรแกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

 

 
 

 

 
 

ภำยในวันท ำกำรถัดจำก
วันที่พบว่ำมูลค่ำ/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

 
 

 
 

 
 

ภำยในวันท ำกำร 

ถัดจำกวันทีค่ ำนวณ
มลูคำ่/รำคำหน่วย

ยอ้นหลังเสร็จสิน้ 

ภำยในวันทีผู่ดู้แล

ผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนตำม 2.1.2.1 

ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

 
ตำม 2.1.2.1 
 

 
 

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรำยงำน

กำรแกไ้ขรำคำหน่วย
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

 

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 

ยอ้นหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

สว่นที ่2 กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ให ้บลจ. ปฏบัิตติำมหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ 

1. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ ือ้มีหน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำ

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.2 กรณีที่ผูซ้ ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุน เป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.1.3 กรณีทีผู่ซ้ ือ้มหีน่วยเหลอือยูน่อ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 
1.1.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 1.1.2 หรอื  

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลอือยู่นัน้ และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำร ใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.2 กรณีรับซือ้คนื 1.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้รษัิทจัดกำรจ่ำยเงนิของกองทุนเป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

2. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง > ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่
ถกูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ซ้ ือ้ 

2.2 กรณีรับซือ้คนื 2.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให ้

กองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู ่
2.2.3 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยอยูน่อ้ยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 

2.2.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 2.2.2 หรอื 
2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุนเป็น

จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

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

3 ไม่ใชกั้บกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้เชน่ รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำด
ครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองว่ำมสีำเหตดุังกลำ่ว 
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หมำยเหต ุ1. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หรือผูข้ำยคนืหน่วยรำยใดมมีูลค่ำไม่ถงึ 100 บำท บรษัิท

จัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถำ้บุคคลดังกล่ำวไม่มสีถำนะ
เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษัิทจัดกำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรจ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษัิทจัดกำรอำจ

จ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรแทนกองทนุก็ได ้

17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง:  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดกำร :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดกำรกองทนุทำลสิ จ ำกัด  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) :  

ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูร้ับมอบหมำยงำนดำ้นกำรจัดกำรลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษำ :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษำกำรลงทนุ :  

ชือ่ :  

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษำกองทนุ :  

ชือ่ : 

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

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 
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22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทุน

รวมเป็นการท ัว่ไป:  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติำมหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำรท่ัวไป 

และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัตนัิ้นก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแกไ้ข

เยียวยำควำมเสยีหำยโดยไม่ชักชำ้ โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิำทระหว่ำงบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดกำร

กองทนุรวมยนิยอมใหน้ ำขอ้พพิำทเขำ้สูก่ำรพจิำรณำของอนุญำโตตลุำกำร 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม:  

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมมีหนำ้ที่ปฏบัิตติำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำร

กองทุนรวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งทีอ่อกโดยอำศัยอ ำนำจแหง่

กฎหมำยดังกล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ดังกล่ำว 

หำกบรษัิทจัดกำรกองทนุรวมไดด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่นัน้ ใหถ้อืวำ่บรษัิทจัดกำรกองทุนรวม

ไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำมในขอ้ผูกพัน

ของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน

รวมนี้ ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่ำวยอมรับทีจ่ะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและ

ขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทำ้ยขอ้ผูกพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ถอืเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ 

TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND 

(TLMMRMF) 
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการ:  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทาลสิ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์

เลขที ่89 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

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

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

Ratchadapisek Road, Dindaeng Bangkok 10400 Thailand 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

(1) การบรหิารกองทนุรวม 

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

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด 

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

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

โครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

(ง) เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทุนรวมถือหุน้อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 

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

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืในวันท าการถัดจากวันที่

ซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวม ภายใตห้ัวขอ้ 19 ของ

โครงการจัดการกองทนุรวม 

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชน์ตา่ง ๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่ี

บคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

(ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

(ฎ) ปฏบัิตกิารอืน่เพื่อใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้

ขอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อกฎ ระเบยีบ ของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(ฏ) ปฏิบัติหนา้ที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

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

เพิม่เตมิตอ่ไปก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม 

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บ

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

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม 

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

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ในสว่นขอ้ผกูพันนี้ 

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

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ 

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

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นที่ปรกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ทีป่รกึษากฎหมาย 

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

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

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ 

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวกั้บผูด้แูลผลประโยชน ์

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

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้ 

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทุกสิน้วันท าการนัน้ 

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

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือ

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

และเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 

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

รวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญช ี

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

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

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

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

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

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม ณ 

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

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

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

(ฐ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ฑ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 22 ของขอ้ผกูพันนี้ 

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

การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ด) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

(ต) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3) 

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

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

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

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

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

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

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

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดร้ับค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ทัง้นี้ ไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

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

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติ

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

ในอนาคต 

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และทรัพยส์นิของลูกคา้
รายอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถปุระสงค ์นโยบาย

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

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นว่า

การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 

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

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถงึ

เหตกุารณ์ดังกลา่ว 

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

(6) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ

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

จัดการกองทนุรวม 

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

ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูดู้แลผลประโยชน ์เชน่ 

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

จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

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

สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ

ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอืน่แทนเงนิ ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถ

ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทุนตกลง
ทีจ่ะรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด   

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการช าระหนี้ดว้ย
เงนิสดตามตราสารแหง่หนี้ 

การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนนิการจัดท าการใหค้วาม เห็นชอบ

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

การใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) ด าเนนิการอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความ รับผดิชอบของผูดู้แล

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

(9) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึ

ประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกล่าว 
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(10) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย

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

(11) ดูแลตรวจสอบใหผู้ ช้ าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

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

ผลประโยชนข์องกองทนุรวมจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

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

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่งๆ ทีก่องทนุรวมไดม้า

หรอืจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรือไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งการ

จัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

หากมเีหตอัุนควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่ง ๆ ดังกล่าว

ในวรรคหนึง่ ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอืปลอม ผูดู้แลผลประโยชน์มี

หนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี

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

วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(15) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท า
หนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดที่

จ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
เสร็จสิน้สมบรูณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการต่อไดทั้นท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชจีะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดู้แลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน
รวม 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้ง

จัดใหม้ีสถานที่เก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรือ

พจิารณาด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายแก่

กองทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผดิของผูดู้แล 

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะเป็นการเปิดเผยโดย
อ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรือการไม่

กระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตุอันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้ก่
ผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

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

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสือเพื่อ
รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้
จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อน
อยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 
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ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอย่างอืน่ 

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบัิตติามหนา้ที่ และความรับผดิชอบที่ไดต้กลงไว ้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิ

สญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกว่า 30 วัน 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศ

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

เลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยเรื่อง

คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชนจ์ัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับ

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

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

15 วันนับแตวั่นทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้ับอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนโดย

พลัน 

(5) ในกรณีที่มีมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสัญญา
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

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

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

รักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

3. ผูส้อบบญัช:ี  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์0-2296-2000 
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5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย:  

ไมม่ ี

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

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

ไมม่ ี

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

ไมม่ ี 

9. ทีป่รกึษา:  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั):  

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource):  

ไมม่ ี

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund):  

ไมม่ ี

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกับบรษัิทจัดการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่

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

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน าหรอืน าไปเป็นหลักประกันมไิด ้ 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ข วธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19 "การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวธิีการ

แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะ

ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง

รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีสทิธทิี่จะไดร้ับเงนิคนืเมื่อบรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 22 ของขอ้ผูกพันนี้ โดย

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนและปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรและหรือ

กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธปิระโยชนท์างภาษี ทีก่ าหนด ทัง้ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต สามารถน าเงนิ

คา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงนิได ้  

13.8. อืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อื

ว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดร้ับการ

แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกว่าสว่นของ

ทนุของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื

เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ:  

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ:  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

กองทุนเปิดทาลสิ ตลาดเงนิ เพือ่การเลีย้งชพี จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออก

เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่

ละราย เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้ีการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน

รูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

(1) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมกีารท ารายการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุนในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก 

และ/หรอื ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 
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(4) บรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและในหนังสือ

รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่ใดใหกั้บผู ้

สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึบรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ

ระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถอืว่าเป็นการด าเนนิการที่

ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

ไมม่ ี

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

กรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบปัญหา 

ขาดสภาพคล่องหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

สว่นที ่1 การด าเนนิการเมือ่มกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้หรือเมื่อมีปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

การด าเนนิการ 
ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ
มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื
ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้

ได ้1 หรอืเมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารทีล่งทนุโดยมี

นัยส าคัญต่อ NAV ของกองทนุนัน้ประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่าย
ไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล2 

1. การก าหนดใหเ้ป็น 

ผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิได ้
สทุธจิากทรัพยส์นิอืน่

ทีไ่ดจ้ากการรับช าระ

หนี้ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีบ่รษัิท
จัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื

สทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บรษัิท

จัดการด าเนนิการตาม 1.2 กอ่นแลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่

ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์
วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ

เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้เป็นผูม้สีทิธิ

ไดก็้ได ้หรอืเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิที ่
บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารที่

ลงทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่

สมเหตสุมผล 

2. การแจง้ตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง เงนิส ารอง (ถา้ม)ี 

และวันที ่บรษัิทจัดการบันทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืวันทีบ่รษัิท
จัดการทราบถงึพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื

ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 
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การด าเนนิการ 
ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ
มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื
ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้

ได ้1 หรอืเมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารทีล่งทนุโดยมี

นัยส าคัญต่อ NAV ของกองทนุนัน้ประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่าย

ไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล2 

3. การจัดใหม้ขีอ้มลู จัดใหม้ขีอ้มลูตาม 2. ไวท้ีส่ านักงานใหญ ่

ส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการและ
สถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย

หน่วยของกองทนุ ภายในวันท าการถัด
จากวันที ่บรษัิทจัดการแจง้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย30 วันดว้ย 

- 

1 บรษัิทจัดการไมต่อ้งน าตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

2 บริษัทจัดการไม่ตอ้งน าตราสารนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแลว้มีความเชื่อ โดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ โดยไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ไดม้กีารก าหนดผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช 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) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ี่บรษัิทจัดการจัดท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสาร

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 
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2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวันท าการ
ถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดแ้จง้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิท
จัดการตลอดจนสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ช ้

ในการซือ้ขายหน่วย 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการด าเนนิการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการระบุ
ไวใ้นการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถัดจากวันทีไ่ดร้ับทรัพยส์นินัน้มา

วา่กองทนุไดร้ับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ซึง่ผูล้งทนุสามารถขอดรูายละเอยีดได ้
ทีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ โดยใหร้ะบไุวใ้นการ

ประกาศดังกล่าวไมน่อ้ยกว่า 3 ครัง้ตดิตอ่กัน 

3. ก าหนดราคาทรัพยส์นิทีก่องทุน
ไดร้ับมาจากการรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิอืน่ 

เพือ่ใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุทีม่ี

การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

4.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 บรษัิทจัดการตอ้งไมน่ า

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ
อืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 4.1 บรษัิทจัดการตอ้งน าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ

หนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

5.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 ใหบ้รษัิทจัดการ 
จ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในโอกาสแรกที่

สามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ (เวน้แตใ่น

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้
ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้

ผกูพันและตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ดังกลา่วตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้สามารถลงทนุได ้บรษัิทจัดการ
อาจมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้ไม่สามารถลงทนุไดบ้รษัิทจัดการ

ตอ้งจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดย

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการ

อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีทีม่คี่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากทรัพยส์นิ

ของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื
สทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากเงนิส ารอง รายได ้หรอื

ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแกผู่ถ้อืหน่วยภายใน 45 
วันนับแต่วันทีม่เีงนิไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ
หนี้ 

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 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้าก

การรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย 
บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกลา่ว
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ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจะคุม้กับภาระ

คา่ใชจ่้ายก็ได ้

 หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จน
ครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

นัน้ไมคุ่ม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธิ

จากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของ
กองทนุก็ได ้ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกลา่วไดต้่อเมือ่ไดร้ะบุ

รายละเอยีดไวใ้นขอ้ผูกพันแลว้ 

6.4 ส าหรับกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
เป็น 0 หากตอ่มาปรากฏว่าบรษัิทจัดการไดร้ับช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธิ

เรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธใิด ๆ 

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมาย

แลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน้

แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย

ลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน

รวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวม

หุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี:  

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิท

จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให ้

ด าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
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มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้

มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้ง

ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ

มาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั:  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่

ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ัญญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก 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. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป หาก

ปรากฎวา่  

(1) มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการทีข่ัด

หรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัย

อ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

เกีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

22.1.6 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่เีหตุอันควรสงสัย

ว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง 

แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ได ้

ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ 

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

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

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

อนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข 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 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตั ้งแต่ วันที่ เกิดเหตุให เ้ลิก

กองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
2.1 ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้ราบ ตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี้ 

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ไปยัง RMF อืน่ตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพันโดยไม่
เก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยัง RMF 
อืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษัิทจัดการเพื่อ

โอนยา้ยการลงทุนไปยัง RMF อืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนด และผู ้

ถือหน่วยจะไดร้ับยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรก
โดยโอนยา้ยไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ

ของบรษัิทจัดการเดยีวกัน 
(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษัิท

จัดการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

บรษัิทจัดการตอ้งค านึงถงึระยะเวลาที่ผูถ้ือหน่วยจะ
สามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
2.2 แจง้โดยวธิกีารดังนี้ 

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยผ่านช่องทาง

ใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้
(2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้น
เว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่ว ภายใน 5 วันท าการนับแต่

วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

4. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. ภายใน 10 วันท าการนับแต่

วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

5. ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยัง RMF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ที่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ หรอืเพราะเหตุ

ครบก าหนดอายโุครงการ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 
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การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์
1.2 แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้นเว็บไซต์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีที่หน่วยของกองทุนนัน้เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥ 5 วันท าการกอ่นวันเลกิกองทุน 

2 ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ ใหผู้ถ้ือหน่วยและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรื่อง

ดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

≥ 5 วันท าการกอ่นวันเลกิกองทุน 

3 จ าหน่ายทรัพยส์นิที่เหลอือยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญาใชเ้งนิทีม่ี

ก าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุ 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ:  

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

รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิที่คงเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวม แลว้ใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่

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

ส าหรับคา่ใชจ่้าย และเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทนุรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิเท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยถอือยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบยีนผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทย และไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะอา้งองิทีอ่ยู่ของ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม เป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 

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

ภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฎว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกล่าวให ้

ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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