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กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดคีิว-เฮดจ ์
TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE (TLUSNDQ-H) 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีความเส่ียงทีผู่้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪ กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ที่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 
(กองทุนหลกั) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม และลงทนุในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 

▪ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย ์NASDAQ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยกองทนุหลกัจดัตัง้และจดัการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทนุส่วนใหญ่ในหุน้
ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมลูค่าตลาดสูงที่สุดจ านวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหุน้ NASDAQ ตามดัชนี 
NASDAQ-100 โดยใชน้โยบายเชิงรบั เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี NASDAQ-100 

▪ ส าหรบัการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่ง ตราสารแห่งหนีห้รือเงินฝาก หรือ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทนุใน
หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการด าเนินการของกองทุน รอจงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รกัษา
สภาพคล่องของกองทนุ หรือส าหรบัการอื่นใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนั 

▪ ในสภาวการณป์กติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง 
(Hedging) ดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกือบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีมี
เหตุการณอ์ื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุได ้หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุน
อาจด ารงสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็น
การชั่วคราวได ้แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน 
(Efficient portfolio management) 

▪ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมถึงหลกัทรพัยท์ี่ไม่มีการซือ้ขายใน
ตลาด (unlisted securities) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) 
และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ั้นไดร้บัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือที่มีสามารถ
ลงทนุได ้(investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

▪ กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บุคคล และชนิดเพื่อการ
ออม ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหน่วยลงทนุทัง้ 3 ชนิดก่อนการลงทนุ 

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้โดยบริษัทจัดการจะแยกค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุส าหรบัแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
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 ▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุ มิไดท้  าใหค้วามรบัผิดชอบของกองทนุรวมที่มีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทียมกนั 

▪ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องไดต้ามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผูล้งทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่มีค  าสั่งไว ้

▪ ในกรณีที่มีเหตุการณไ์ม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

▪ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และ
เมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

▪ ผูล้งทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได  ้
▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี  หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ลงทุน และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา นอกจากนีจ้ะตอ้งช าระเงินเพิ่ม และ/หรือ
เบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

▪ หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ ส าหรบัผูล้งทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่ 
1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาที่ประกาศก าหนดเพิ่มเตมิในอนาคต โดยจะตอ้งมีระยะเวลาการ
ถือครอง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทุน และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
ก าหนดเท่านัน้ 

▪ ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ระบไุวใ้นคู่มือการลงทนุ 
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการ

ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุดงักล่าวได ้

▪ เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจดัการกองทนุ การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนหรือการรบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว 
โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบั/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรบั/ปฏิเสธสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรบั/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บริษัท
จดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบั
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือหา้ง
หุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา 

▪ ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญา หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูต่าง  ๆ  ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการ
ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือขอ้ตกลงหรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงการ : กองทนุเปิดทาลิส หุน้ยเูอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์

  TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE (TLUSNDQ-H) 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม :26 ตุลาคม 2564 

วันจดทะเบียนจากกองทรัพยส์ินเป็นทุนรวม :  

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 
▪ กองทนุตราสารทุน 

▪ กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 
▪ กองทนุรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ท่ีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) 
เพียงกองทนุเดียว โดยกองทนุจะลงทนุในกองทุนหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน
รวม และลงทนุในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศ
สหรฐัอเมริกา โดยกองทนุหลกัจดัตัง้และจดัการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทนุส่วนใหญ่ในหุน้ของบริษัทขนาดใหญ่ท่ี
มีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุดจ านวน 100 บริษัทท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหุน้ NASDAQ ตามดัชนี NASDAQ-100 โดยใชน้โยบายเชิงรบั 
เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี NASDAQ-100 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่ง ตราสารแห่งหนีห้รือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ส  าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัยท่ี์เสนอขายใน
ประเทศ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. เพื่อการด าเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่องของกองทุน หรือส าหรบัการอื่นใดอันมี
ลกัษณะท านองเดียวกนั 

ในสภาวการณป์กติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ดา้น
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทนุจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเกือบทัง้หมด 
โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตกุารณอ์ื่นใดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือปัจจยัภายนอก
ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หรือในกรณีท่ีตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจด ารงสดัส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนอ้ย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลงทนุ (Efficient portfolio management) 



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE 4 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการซือ้ขายในตลาด (unlisted 
securities) ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะ
กรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีมีสามารถลงทนุได ้(investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นไดต้ามดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนท าการลงทนุดงักล่าว 

ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
▪ ผูล้งทุนมีโอกาสท่ีจะไดร้บัก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ จากดอกเบีย้หรือส่วนต่างของราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนเขา้ลงทุน 

ทัง้นี ้ส  าหรบั ผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเงินก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ดังกล่าวจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

▪ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผูล้งทุนตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) ชนิดสะสมมลูค่า (TLUSNDQ-H-A) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมลูค่าของหน่วยลงทุนเป็น
หลกั (Total Return) 

TLFLEX 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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(2) ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บุคคล (TLUSNDQ-H-P): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัท
จัดการก าหนดท่ีตอ้งการสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้งตน้บริษัทจัดการก าหนดใหบ้ริการ
เฉพาะผูล้งทนุท่ีเป็นกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ 

(3) ชนิดเพื่อการออม (TLUSNDQ-H-SSF) : เหมาะส าหรบัผูล้งทนุท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาวและไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนีส้ามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี ้ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน ของทางการประกาศก าหนด 

ทัง้นี ้ในช่วงการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือใหบ้ริการหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูค่า (TLUSNDQ-
H-A) และชนิดเพื่อการออม (TLUSNDQ-H-SSF) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และ/หรือให้บริการ 
บริษัทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชีช้วนในการเสนอขายครัง้แรก) ภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะประกาศ
ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยติดประกาศไวท่ี้ส  านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: จ านวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 1,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการอาจ

เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15,000,000 
หน่วย 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: 1. ผูล้งทนุท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าท่ี

 ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้
 2. ผูล้งทุนท่ีตอ้งการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยงัต่างประเทศและยอมรบัความเสี่ยง ของการลงทุนในหลกัทรพัย์

 หรือทรัพย์สินท่ีเป็นตราสารทุนในต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระดับท่ีใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี  
 NASDAQ-100 
3. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเหมาะสมกับผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ทัง้นีผู้ ้
ลงทนุตอ้งถือครองหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุ เพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

Q: ปัจจัยใดทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A: 1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนนั้น

 อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสท่ีจะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัว
 เพิ่มขึน้หรือลดลงของราคา หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินก็จะส่งผลใหร้าคาหน่วยลงทนุของกองทนุปรบัตวัเพิ่มขึน้หรือลดลงไดเ้ช่นกัน 

 2. กองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุจะไปลงทุนนัน้ จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในต่างประเทศ จึงตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ี 
 เก่ียวขอ้งของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดตัง้กองทุนรวมของประเทศไทย 

 3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจท าให้  
 เงินตน้และ ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตามไปดว้ย 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมทีม่ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทนุรวมนีไ้ม่มีการประกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมแบบไม่ก าหนดอายโุครงการ โดยวนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกอง

ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

Q: กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร 
A: นโยบายการลงทุน 
 กองทนุ Exchange Trade Fund (ETF) ท่ีอิงตามดชันี Nasdaq-100 (ดชันี) โดยภายใตส้ถานการณป์กติ กองทนุจะประกอบดว้ย

หุน้ทัง้หมดในดชันี ซึ่งดชันีจะประกอบดว้ยหุน้ของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีมลูค่าตลาดสงูท่ีสดุจ านวน 100 ตวัท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย
ในตลาดหุ้น NASDAQ โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งนี ้ กองทุนและดัชนีจะมีการป รับสมดุล 
(rebalanced) เป็นรายไตรมาสและสรา้งใหม่ (reconstituted) เป็นรายปี 

 ความเสี่ยงของกองทุนหลกั 
1. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) คือ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา

หลกัทรพัย ์ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์องตลาดเงิน
ตลาดทนุ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทนุท่ีลงทนุไว ้

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในบางประเทศ (Country Concentration Risk) คือ กองทุนอาจมีความเสี่ยงหากเกิด
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศท่ีกองทุนลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ส  าหรบักองทุนหลักคือประเทศ
สหรฐัอเมริกา) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ อันจะท าใหผ้ลการด าเนินงานมีความผันผวนมากกว่ากองทุนท่ี
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง (high sector concentration risk) คือ 
กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั (ส  าหรบักองทนุหลกัคือ
หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี) หากมีเหตการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้นกองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผัน
ผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม ทั้งนีบ้ริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจได้รับ
ผลกระทบทางดา้นลบจากความลม้เหลวหรือล่าชา้ในการไดร้บัการอนุมัติดา้นการเงิน หรือดา้นขอ้บังคับทางกฎหมาย 
การแข่งขันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การแข่งขันดา้นผลิตภัณฑ์ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เงินทุนของ
บริษัท เป็นตน้ บริษัทในอตุสาหกรรมเทคโนโลยียงัตอ้งเผชิญกับการแข่งขนัและคู่แข่งขนัท่ีมีศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย นอกจากนี ้ภาวะการแข่งขันสูงจะท าใหร้าคาของผลิตภัณฑแ์ละบริการมีแนวโนม้ลดลงในอนาคต บริษัท
เทคโนโลยีอาจมีสายการผลิต เงินทุน และบุคลากรท่ีจ ากัด อีกทัง้ยงัตอ้งพึ่งพาสิทธิบตัรและลิขสิทธิทางปัญญาอย่างมาก 
หากสูญเสียสิทธิจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรลดลง หากบริษัทต้องการประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยนีัน้จะตอ้งใชร้ะยะเวลาบวกความส าเรจ็ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ใหม้ากขึน้ 

หมายเหตุ : กรณีท่ีขอ้มลูความเสี่ยงของกองทุนหลกัท่ีระบุในหนังสือชีช้วนฉบบันี ้มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกับกองทุน
หลัก ใหถื้อเอาขอ้มูลตน้ฉบับของกองทุนหลักเป็นหลกั และผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตดัสินใจ
ลงทนุ 

  



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE 7 

ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 

 
หมายเหต ุ: (1) ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
    (2) ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนั

ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

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

โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี)และภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรพัย(์ถา้มี)) ยกตวัอย่าง เช่น หากผูล้งทนุสั่งซือ้หน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่าธรรมเนียมส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนส าหรบัช่วงการเสนอขายครัง้แรก เท่ากับ
รอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเท่ากับ 10.1070 บาทต่อหน่วย 
โดยหากผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว ผูล้งทุนจะไดร้บัจ านวนหน่วยลงทุน
เท่ากบั 99.0099 หน่วย (1,000/10.1000) 

 ทัง้นี ้ส  าหรบัผูท่ี้เปิดบญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อ
การออม ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อท าการศึกษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีจากการลงทุน 

 ผูล้งทนุสามารถติดต่อสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้ 
 ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก (IPO): “ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ”  

▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลา เริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 
▪ บริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th 
▪ แอปพลิเคชนั (Streaming for Fund) 

http://www.talisam.co.th/
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ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO): “ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน*” ตัง้แต่เวลาเปิดท า
การจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้จะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 
15 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการต่อไป โดยผู้
ลงทนุสั่งซือ้ครัง้แรกไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท และครัง้ต่อไปไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้ 
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 
▪ อินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 

 อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการของกองทุนหลกั และ/หรือวนัท าการของ 
ต่างประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

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

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

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 100-0-03097-0 

  บริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th 
  แอปพลิเคชนั Streaming for fund 

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

 ธนาคาร เลขทีบ่ัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 029-3-07015-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 670-0-00150-1 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 468-0-57559-2 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 100-1-07483-8 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 100-0-03097-0 
   บริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 
   แอปพลิเคชนั Streaming for fund เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 
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 วิธีการรับซือ้คืน 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน* ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะช าระเงินคืนใหผู้ล้งทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัท า
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิไดน้บัรวมวนัหยดุท าการของกองทนุหลกั (ปัจจบุนัภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัท ารายการขายคืน) 
โดยการโอนเขา้บญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผูล้งทุน ตามท่ีผูล้งทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้  หรือวิธีอื่นใดท่ี
บลจ.ก าหนด 

ผูล้งทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน* เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ไดท่ี้  : 
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
▪ อินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการของกองทุนหลัก และ/หรือวนัท าการ
ของต่างประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศก าหนด
เพิ่มเติม) 
การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อาจส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระสิทธิประโยชนท์างภาษี  ดงันัน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะไดร้บัสิทธิประโยชน์
ทางภาษี จะตอ้งถือหน่วยลงทนุครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนด ณ วนัท่ีขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท ารายการขาย/รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนได ้กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท า
รายการอาจเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเวลาท่ีระบุไวใ้นหนังสือชีช้วน แต่ทั้งนีจ้ะไม่นอ้ยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้ก่อนการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุน
และผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของ
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้  
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดง

ตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่ง
มีรายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด  

(ข) บริษัทจดัการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแยง้ต่อกฎหมายต่าง ๆ 

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนราย
อื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 
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(ง) เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทนุเปิดทาลิส หุน้ยเูอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์(“กองทนุ”) การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบัหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือหา้งหุ้นส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

(จ) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดงักล่าวขดักับหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องผู้ถือ
หน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

(ฉ) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งทีร่ับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

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

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

อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ถกูตอ้ง 

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

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑท่ี์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง 
1. การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตสุมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ท่ี สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

2. การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซื ้ อหรือค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุน
โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ท่ี สน.9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

ทั้งนี ้ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน.11/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

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

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 

▪ บริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง/ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง แลว้น าไปช าระเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหกัเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงล าดบัรายการตามวนัและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมออกอาจเป็นผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษี ดงันัน้ ผูถื้อ
หน่วยลงทนุมีหนา้ท่ีตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 
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▪ การท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเฉพาะการท ารายการสบัเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการ
ออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการเขา้มายังหน่วย
ลงทนุชนิดเพื่อการออม (ไม่รวมถึงกองทนุรวมที่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีอื่นภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ) 

▪ การท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใหส้ามารถท ารายการสบัเปลี่ยนไดเ้ฉพาะระหว่างกอง
ทนุรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการเท่านั้น 

▪ การลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
จะท าภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดร้บัค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

▪ กรณีท่ีบริษัทจัดการเปิดใหส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
กบักองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการอื่น จะเป็นไปตามวิธีการดงันี ้
กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้บริษัทจดัการ (SWITCHING IN) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้มายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบริหารของบริษัท
จัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรบัหนังสือชีช้วน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผูถื้อหน่วยลงทุน ใบค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน และแสดงความจ านงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนีไ้ดด้ว้ยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย กรอกรายละเอียดและขอ้มลูต่าง ๆ ในใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากบริษัทจดัการ (SWITCHING OUT) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี ้(กองทุนตน้ทาง) ไปยงักองทุนรวม
เพื่อการออมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชื่อกองทุน
ปลายทางพรอ้มเอกสารหลกัฐานอื่น ใดท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน แลว้น าไปย่ืนท่ีบริษัท
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปลายทาง) 

▪ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่น
เป็นเงินสด แยกต่างหากจากจ านวนเงินลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยตอ้งการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนจะเรียกเก็บใน
อัตราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมี
ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 200 บาทต่อรายการ หรือเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการประกาศก าหนด โดยปัจจุบันบริษัทจัดการคิด
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปยงับริษัทจัดการอื่น 200 บาท ต่อรายการ 

▪ กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งใหบ้ริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนยา้ยการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ย
ผลประโยชนท์ัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้บัค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น 

▪ กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ ์“เลิกกองทนุรวม” (โอนยา้ยการลงทนุ) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม 
(ส่วนขอ้ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอื่น ท่ีมีนโยบายการลงทนุหรือความเสี่ยงท่ีใกลเ้คียงกองทนุรวมเดิม หรือไปยงักองทนุรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมท่ีมีความเสี่ยงต ่าสุด เป็นตน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนและ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการโอนยา้ยกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
หวัขอ้ “การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลิกกองทนุรวม” (ส่วนขอ้ผกูพนั) 
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ส าหรบัหน่วยลงทนุชนิดอื่น ๆ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถา้มี) ซึ่งสามารถรบัค าสั่งซือ้หรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต้ 
www.talisam.co.th หรือช่องทางใหบ้ริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด ตามก าหนดการและช่องทางท่ีสอดคลอ้งกับการท า
รายการสั่งซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี) ท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถา้มี) จะท า
ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท าการซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้หรือวนัท่ีค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถา้มี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนตน้ทางท่ีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะท าภายในวนัท าการถัดจากวนัท่ีท าการซือ้ขาย
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการยังไม่เปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได ้หาก
บริษัทจดัการ เปิดใหบ้ริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไดท้ าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จ
สมบรูณแ์ลว้ เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 
ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) กรณีกองทนุตน้ทางการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน ์แลว้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ทัง้นี ้วนัท าการซือ้ขายดงักล่าวจะเป็นวนัท าการก่อนวนัท่ีกองทุนไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง ซึ่งเป็นราคาท่ี
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
(ก) กรณีหน่วยลงทุนตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท า

การท่ีมีการ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชร้าคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ สิน้วันท า

การท่ีมีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้วตามท่ี
ระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนการเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว
บริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
ขอ้สงวนสิทธิ 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนใหแ้ก่ผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่
ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั และปรากฏว่าผูล้งทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต   

http://www.talisam.co.th/
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- เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุน การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดย
บุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่ จ ากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา   

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสบัเปลี่ยนดงักล่าวขัดกับหลักเกณฑข์อง
ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท จดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดร้บั
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุทา้ยของปีนัน้ ๆ เพื่อประโยชนใ์นการแสดงรายงานในหนงัสือรบัรองการ
ซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนญุาตใหม้ีการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการบางกองทุนได ้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ชั่วคราว/ถาวร ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต ์และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  ส าหรบัทุกชนิดหน่วยลงทนุ (ยกเวน้ชนิดเพื่อการออม) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

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

ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุรว่มกันและปรากฏว่าผูล้งทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
ทั้งนี ้ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูร้บัโอนยงั
ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้ริการกองทุนกับบริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไวใ้น
รายละเอียดโครงการ (ถา้มี) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทุน พรอ้มหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับตัง้แต่วันท่ี
นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูลงในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้ 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได้ 
อน่ึง เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจดัการกองทุนเปิดทาลิส หุน้ยเูอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์(“กองทนุ”) การรบัลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้โดยบคุคลที่บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท่ี์จะไม่รบัลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทนุของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ่งปกติ
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มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรม
ในสหรฐัอเมริกา 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ: www.talisam.co.th ทกุวนัท าการ 

 

สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใหก้ับผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกครัง้ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัการท ารายการดงักล่าว
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะจดัส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์หรือทางช่องทางอื่นท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบค า
ขอใชบ้ริการกองทนุ (ถา้มี) ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ: 
 หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

Q: ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 

A: ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียง  และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดโ้ดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถน าส่งขอ้รอ้งเรียนมาไดท่ี้ 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั โทร.0-2015-0222 ต่อ 0237,0239 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2033-9999 
ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน)โทร 0-2296-3582 

การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการอนมุตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือ
การไม่ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อ
พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

http://www.talisam.co.th/
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Q:  การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทย เพ่ือการวางทรัพยส์ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย?  

A: ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล  าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของบริษัท
จดัการเป็นภมูิล  าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม? 

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

ปัจจุบันบริษัทจัดการมีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ 12 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 
950,751,971.15 บาท (ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2564) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นางโชติกา สวนานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

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 

 6. นางสาวกนัตร์พี ปธานราษฎร ์
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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) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- MBA Indiana University at 
South Bend 

- CISA, CFA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการ (Assistant 
Manager) บริษัทเงินทุนหลกัทรพัย ์
ธนชาติ จ ากดั 

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

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

- หวัหนา้กลุ่มกองทนุกลุ่มตราสารทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธน
ชาต จ ากดั 

2 นางสาวปวเรศร ์ต้ังอภชิาติเจริญ ผูจ้ดัการกองทุน
ตราสารหนี ้

- BA (การเงิน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- MBA Finance
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- CISA Level I 

- Assistant Vice President 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

- Vice President บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

3 นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ์ ผูจ้ดัการกองทุน
ตราสารทนุ 

- BA (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- CISA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการกองทนุ 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุน  
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป จ ากดั 
(มหาชน) 

4 นางสาวกันตร์พี ปธานราษฎร ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
ตราสารทนุ 

- ปริญญาตรี, โท  
คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผ่านการสอบ CFA Level  
- ผ่านการสอบและผ่านการ
อบรมหลกัสตูรนกัวางแผน
การเงินชดุวิชาท่ี 1 พืน้ฐาน
การวางแผนการเงิน ภาษี 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการกองทนุ 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ทหารไทย จ ากดั 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการกองทนุ 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ทาลิส จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณท์ างาน 

และจรรยาบรรณ และชดุ
วิชาท่ี 2 การวางแผนการ
ลงทนุ 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์

A: ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เบอรโ์ทรศัพท ์
1 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั  0-2343-9500 

2 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (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 ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7777 

8 บริษัท หลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2648-1111 
9 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากัด 0-2660-6677 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2088-9999 

11 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2696-0000 
12 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค)์ 0-2273-3749 
13 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 

14 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9442 
15 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วลงทุน ฟินโนมีนา จ ากดั 0-2026-5100 
16 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 0-2026-6222 

17 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 0-2949-1999 
18 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0-2205-7000 
19 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั 1240 กด 8 

20 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2779-9000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8888 
22 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ากัด 0-2061-9621 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนในภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนนุท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ก่อนแลว้ 
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2296-2000 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0 2296 3582 

นอกจากหนา้ท่ีตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุนดว้ย 

ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูุช แซ่แต ้
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั 
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
หรือ 
บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั 
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 
นาย สชุาติ พานิชยเ์จริญ 
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน 
นางสาว วนัดี เอี่ยมวณิชชา 
นาย เกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์
บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บัความ
เห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี 

ช่องทางทีผู้่ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก 

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

http://www.talisam.co/
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• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบขอ้มลูเพิ่มเติมในภายหลงัได ้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

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

• กองทุนจะท าการวิเคราะหปั์จจัยต่าง ๆ เช่น ตวัเลขเศรษฐกิจมหภาค อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และปัจจัยอื่น ๆ จะ

ส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ และปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสาร

ทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ ซึ่งจะท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในช่วงเวลานั้นได ้

2. ความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยท์ี่กองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลัก (NAV) 

• เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากราคาหลักทรพัยใ์นตลาดหลักทรพัยท่ี์กองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือนอ้ยกว่ามูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (NAV) ได ้เน่ืองจากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยของกองทุนหลกัเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่า

ตลาดของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลักถือครองอยู่ ในขณะท่ีราคาของกองทุนหลักในตลาดหลักทรพัยเ์ปลี่ยนไปตามอุปสงค์

และหรืออุปทานของตลาดในขณะน้ัน ดงัน้ัน กองทุนจึงมีโอกาสท่ีจะซือ้หรือขายหลกัทรพัยก์องทุนหลักในราคาท่ีสูงกว่า

หรือต ่ากว่ามลูค่าทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุหลกัได ้

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : ความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพและ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ที่

กองทุนลงทุน 

- กองทนุสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุนต่าง ๆ ไดโ้ดยติดตามและวิเคราะห ์สถานการณด์า้นเศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสม ่าเสมอ รวมท้ัง กองทุนหลกัมี กระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมี

คุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสารน้ัน ๆ เพื่อให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ี

เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางขา้งตน้อาจไม่สามารถลดความเสี่ยง การลงทนุในประเทศเดียวไดเ้ท่าท่ีควร เนื่องจากเป็น

นโยบายของกองทนุท่ีประสงคจ์ะลงทนุในประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงประเทศเดียว 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 
น้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุน
เร่ิมแรก ซ่ึงอาจมีผลท าให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

• กองทนุเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกลุเงินต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัและกองทนุอาจเขา้ท า

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในสกุลเงินต่างประเทศท่ี

กองทุนถืออยู่ เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน ต่างประเทศนั้น ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในสกลุเงินต่างประเทศท่ีไม่ไดท้ าการป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว อีกทัง้

การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีตน้ทุน ซึ่งท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุรวมโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
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5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : ความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดท าการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดท าการ
ของประเทศไทย ท าให้กองทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน
ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

• กองทุนเนน้ลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดท าการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือ

ประเทศท่ี เก่ียวขอ้งกับการลงทุน (ถา้มี) มีวนัหยุดท าการไม่ตรงกับวนัหยุดท าการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบ

ปัญหาความล่าชา้ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการรบัซือ้คืน หน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ ซึ่ง

บริษัทจัดการจะประกาศวนัหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

6. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 

• บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุน

ต่างชาติของประเทศท่ีกองทนุเขา้ลงทนุอย่างถ่ีถว้นรอบคอบ 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอน็ดคีิว-เฮดจ ์

การลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ สรุปตามอตัราส่วนดงันี  ้

ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

 2.2 กรณีมี  credit rating อยู่ ในระดับ investment grade 
      แต่ต  ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 หรือ 
ขอ้ 2.1 ในแนบทา้ยประกาศทน. 87/2558  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้ ับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี

รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ี

ภาระผกูพนัมีภมูิล  าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit 

rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.1 เป็นตราสารหนี ้ท่ีผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้ 
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพันตามตรา
สารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้  397 วนั 
นับแต่วันท่ีลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย

หลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุ
ท่ีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท า
ใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2 ตราสารทุน ท่ีออกโดยบริษัท ท่ีจัดตั้งขึ ้นไม่ ว่ าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบริษัท
ดังกล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรพัยส์  าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้
ข า ย ใ น  SET ห รื อ ใ น ต ล าด ซื ้อ ข า ย หลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 
6.1 

6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ ท่ีผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
( แ ต่ ไ ม่ ร ว ม ส า ข า ข อ ง ธ น าค า รพ า ณิ ชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย)  

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรื อ ในตลาดซื ้อขายหลั กทรัพย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั่ วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวัน

ช าระหนี ้ 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทนุ 
และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 
ผูม้ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.3 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะ
ท านองเดียวกับบุคคล
ต า ม ข้ อ  6.4 .3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้ 
397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

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

6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์ส  าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุ ท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจาย
กา ร ล งทุ น ใ นกิ จ ก า ร โ ค ร ง ส ร้า งพื ้น ฐ าน 
อสังหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.7 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลักทรพัยส์  าหรบัผูล้งทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจ
ท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.2 
หรือ  2.2 ในแนบท้ายประกาศทน.  87/2558 ท่ีจด
ทะเบียนซื ้อขายหรืออยู่ในระหว่าง  IPO เพื่อการจด
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรพัยส์  าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ก ร ะ จ า ย ก า ร ล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง พื ้ น ฐ า น 
อสังหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
และมีลกัษณะตาม 6.6.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินท่ีลงทนุใน benchmark + 10% 

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

ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน  หรือ ตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 

รวมกันไม่เกิน  45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (เว้นแต่เป็น
กองทนุท่ีมีอายโุครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ) 
อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุท่ีอายกุองทุนคงเหลือนอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่ สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรื อ 
derivatives) 

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยน

มือแต่กองทุนไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้ง
ในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้
(ขอ้นีไ้ม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน 
buy & hold ท่ีลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งินเงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุ
กองทนุหรือรอบการลงทนุของกองทุนหรือมีการลงทุนใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ในตอนท่ี 1 ของส่วนท่ี 

1: อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ท่ีมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนท่ี 1 ของ

ส่วนท่ี 1: อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออก
ทรพัยส์ิน หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเสี่ยง (hedging) 

 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ : ส  าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ product 
limit 
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ส่วนที ่4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 
1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันตอ้ง

มีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) 
* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ.อาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงิน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้
เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น
รายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารท่ี

ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้
แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตาม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล

ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทุนรวมหรือ กองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ท่ี
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดั ง นี้  โ ดย ได้ รับค ว าม เ ห็นชอบจากส า นั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเล็ก) 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ท่ีออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเล็ก) 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย  private equity ทั้งหมดของ
กองทนุ private equity 

หมายเหต ุ *หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผูอ้อกตราสารดังกล่าวไดจ้ัดท 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 ากับตลาดทุนว่าดว้ย
การลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม/บคุคล ชนิดเพื่อการออม) 

 
 

อัตราตามโครงการ 
ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (1) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การได้ 
- ชนิดสะสมมลูค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล 
- ชนิดเพื่อการออม 

 
 

ไม่เกิน 2.8890 
ไม่เกิน 2.3540 
ไม่เกิน 2.8890 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
- ชนิดสะสมมลูค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล 
- ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 1.6050 
ไม่เกิน 1.0700 
ไม่เกิน 1.6050 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 
• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บ
จากกองทนุรวม (Advertising Expense) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
- ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของจ านวนเงินทุนโครงการ 

ไม่เกิน 0.50 

• ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 1.0700 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 
(ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม/บคุคล ชนิดเพื่อการออม) 

 

 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ*** (Front-end Fee) 
- ชนิดสะสมมลูค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล 
- ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 1.00 
ไม่เกิน 0.50 
ไม่เกิน 1.00 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ*** (Back-end Fee) 
- ชนิดสะสมมลูค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล 
- ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 1.00 
ไม่เกิน 0.50 
ไม่เกิน 1.00 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 
▪ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ *** (Switching in) 

- ชนิดสะสมมลูค่า 

 
 

ไม่เกิน 1.00 
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 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล 
▪ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก *** (Switching out) 

- ชนิดสะสมมลูค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล 

ชนิดเพื่อการออม 
สบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ 
• กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมปกติเขา้กองทนุชนิดเพื่อ
การออม 

• กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุชนิดเพื่อการออม 
สบัเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ
อื่น 
• กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 
 
• กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

ไม่เกิน 0.50 
 

ไม่เกิน 1.00 
ไม่เกิน 0.50 

 
 
 

ในอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
 

ไม่มี 
 
 

รอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุนวนัท าการก่อนหนา้ 
โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 200 บาท 

ในอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

• ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดไวใ้น
โครงการ (Exit Fee) 

ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เมื่อมีการสั่งซือ้หรือสั่งขายหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเขา้กองทนุ) (2) 

ไม่เกิน 0.70 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
(Unit Transfer Fee) 

100 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน  
ขัน้ต ่า 500 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหต ุ:  
(1) รอ้ยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักดว้ยหนีส้ินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา้มี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมที่มีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
(ถา้มี) ณ วนัที่ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(2) กองทนุจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีโ้ดยค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรือราคารบัซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเขา้ หรือราคาสบัเปลี่ยน
ออก ทัง้นี ้อตัราค่าใชจ้่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่านายหนา้ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกองทนุที่กองทนุ
เขา้ลงทนุ และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวในภายหลงัได ้

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ไดร้วมภาษี มลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อื่นใดแลว้ โดยบริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ/ผูล้งทนุโดยตรง 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรบัซือ้คืน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอาจเรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตรา

ที่ไม่เท่ากนั โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดและหลกัเกณฑใ์หท้ราบต่อไป 
 ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม
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ขอ้มลูทั่วไปของ Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทนุหลกั) 

(แหล่งท่ีมาของขอ้มลู : หนงัสือชีช้วนกองทนุหลกั ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564) 

ทัง้นี ้หากกองทุนหลกัมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

เปลี่ยนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกั ซึ่งถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ข้อก าหนดอื่น ๆ 

▪ บริการขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการน าส่ง เผยแพร่
ขอ้มลู ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจัดการถึงผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหม้ีรูปแบบการตอบรบั
ขอ้มลูอื่น (ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการ

หรือค่าใชจ้่ายอตัราใหม่ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจัดการส านกังานใหญ่ และส านกังาน
สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นับแต่
วนัที่เปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลอืน่ทีจ่ าเป็นตอ่การตัดสนิใจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวม 

ชื่อกองทนุ Invesco QQQ Trust, Series 1 

วนัท่ีจดัตัง้ 10 มีนาคม 2542 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

วตัถปุระสงค ์และนโยบายการ

ลงทนุ 

กองทุน Exchange Trade Fund (ETF) ท่ีอิงตามดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนี) โดย

ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะประกอบด้วยหุ้นทั้งหมดในดัชนี ซึ่งดัชนีจะ

ประกอบดว้ยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุดจ านวน 100 ตัวท่ีจด

ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหุน้ NASDAQ โดยพิจารณาจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาด ทัง้นี ้กองทุนและดชันีจะมีการปรบัสมดุล (rebalanced) เป็นรายไตรมาสและ

สรา้งใหม่ (reconstituted) เป็นรายปี 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐัฯ (USD) 

Fund Ticker QQQ 

ISIN Code US46090E1038 

ผูบ้ริหารจดัการ Invesco Capital Management LLC 

Expense ratio 0.20% 

เว็บไซต ์ www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=QQQ 
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จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัเริ่มด าเนินการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว ้ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ โดยการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อลด
ระยะเวลา ค่าใชจ้่ายในการน าส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันนี ้ซึ่งบริษัทจัดการไดค้  านึงถึงประโยชนข์อง
กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในการน าส่งจดหมาย/หนงัสือถึงผูถื้อหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ 
การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การถือหน่วยลงทนุเกินหน่ึงในสาม 
หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

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

กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับ

ประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (Churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ยความ
เป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าว
ไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย 

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

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

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

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น 
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดของผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ  
หรือบคุคลอื่นใด  เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ทั้งนี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ใหม้ีความหมายรวมถึง
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย 

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

ประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มใน
ทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้ับ
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนุนการ
ขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้
และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุน
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป 

เพื่อมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดขอ งกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์
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ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี  ้
(1) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี
ของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้) ท่ีมีอยู่
ในบัญชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

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

นัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักับกฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ หาก
มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 

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

▪ ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แกไ้ขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การลงทุน และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ทัง้นี ้การปรบัปรุง/
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะ ด าเนินการตามแนวทางที่ประกาศก าหนด และถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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▪ ส าหรบัชนิดเพื่อการออม 
การบนัทึกบญัชีเงินลงทนุ 
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
แต่ละรายแยกรายการตามวนัท่ีลงทุน และเมื่อผูล้งทุนท าการขายคืนหรือโอนยา้ยหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะค านวณตน้ทุน ผลประโยชน ์และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน 
ออกก่อน” (First In First Out : FIFO) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด 
การออกหนงัสือรบัรองการซือ้/โอนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการออม 
บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะท าการออกหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุน
ในหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทนุก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของส านกังาน ก.ล.ต. และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่
ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะท าการออกหนังสือรบัรองการโอนหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการ
อย่างนอ้ยตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. และจะด าเนินการจดัส่งหนังสือ
ดงักล่าวพรอ้มเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม เพื่อการ
ออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้บัค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อเป็นขอ้มลูในการ จัดท า
ทะเบียน ผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มใหพ้นกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดใหม้ีระบบงานในการขายคืน
หน่วยลงทุน รวมถึงจัดท าและส่งรายงานเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท จดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

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

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส หุน้ยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส 
หุน้ยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ ์ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส 
จ ากดั 

▪ ในกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้มื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ
เหมาะสม ของการลงทนุโดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุวตัถปุระสงคก์ารลงทนุและฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

http://www.talisam.co.th/
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ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 
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▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้  

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

▪ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต หาก
ตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

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

▪ ในกรณีท่ีผูล้งทนุไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุรบัทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีไดร้บัอนุมตัิจากส านักงานและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการกองทนุ
รวมและผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

http://www.sec.or.th/
http://www.talisam.co.th/
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สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการทาลสิ หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

เป็นไปตำมประกำศ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทนุเปิดทำลสิ หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

1.2. ชือ่โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE 

1.3. ชือ่ยอ่ : TLUSNDQ-H 

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 โดยยุตโิครงกำรในช่วงเสนอ

ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืหลังจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกหรอืไมน่ ำกองทรัพยส์นิ

ไปจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม หรอือำจพจิำรณำเลกิโครงกำร โดยถอืวำ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังกล่ำวโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ

ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) กองทนุมจี ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่กำรจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่ำงเหมำะสม อันเนื่องจำกปัจจัยอืน่ใดทีท่ ำให ้
ผลตอบแทนของตรำสำรที่กองทุนจะเขำ้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจ

ของบรษัิทจัดกำร 

(3) มกีำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญำตใหน้ ำเงนิไปลงทนุในตำ่งประเทศ 

(4) ผูจ้ัดกำรกองทนุพจิำรณำแลว้เห็นว่ำสถำนกำรณ์กำรลงทนุในและ/หรอืตำ่งประเทศไมเ่หมำะสม และ/หรอืมี
เหตุใหเ้ชือ่ไดว้่ำเป็นกำรปกป้องรักษำผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่อำจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีบ่รษัิทจัดกำรคำดหวัง 

(5) ไม่สำมำรถสรรหำหรือลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศใด ๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนสอดคลอ้งกับ
วัตถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำร บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทนุได ้โดย

ถอืวำ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย

ลงทนุทีเ่สนอขาย:  

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

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

2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวน

เงนิทุนของโครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรหรอืไม่เกนิ 150 ลำ้นบำท (คดิเป็นจ ำนวน

หน่วยลงทุนไม่เกนิ 15,000,000 หน่วย) ทัง้นี้ หำกบรษัิทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของ
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โครงกำร (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทุนของโครงกำร 

(green shoe) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธดิ ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนินกำรจดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิกำรจัดตัง้กองทุนได ้และ/หรือบรษัิทจัดกำรอำจยุตหิรือปิดเสนอกำร

ขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกกอ่นสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนได ้รวมถงึในกรณีทีก่องทุนระดมทุนในช่วง

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดไ้ม่เพยีงพอต่อกำรลงทุนในและ/หรอืต่ำงประเทศได ้หรอืดว้ยเหตุอืน่ใดที่

กระทบตอ่กำรบรหิำรจัดกำรกองทนุ ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร โดยบรษัิทจัดกำรจะคนืเงนิคำ่จอง

ซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไป และจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทรำบภำยใน 7 วันนับตัง้แต่วันถัดจำกวันยุตกิำรเสนอขำยหน่วยลงทุน หรอืวันยกเลกิกำรจัดตัง้กองทุนแลว้แต่

กรณี 

บรษัิทจัดกำรอำจด ำเนนิกำรเพิม่เตมิจ ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีนกองทุนได ้ตำมดุลยพนิจิของบรษัิทจัดกำร โดย

ถอืวำ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

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 : 

  ชือ่ยอ่     รำยละเอยีด 

 1. TLUSNDQ-H-A   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 บำท 

 2. TLUSNDQ-H-P   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 บำท 

3. TLUSNDQ-H-SSF   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 1,000 บำท 

2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 

  ชือ่ยอ่     รำยละเอยีด 

 1. TLUSNDQ-H-A   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000 บำท 

 2. TLUSNDQ-H-P   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000 บำท 

 3. TLUSNDQ-H-SSF   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 1,000 บำท 

2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : 

  ชือ่ยอ่     รำยละเอยีด 

 1. TLUSNDQ-H-A   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

2. TLUSNDQ-H-P   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

 3. TLUSNDQ-H-SSF   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : 

  ชือ่ยอ่     รำยละเอยีด 

 1. TLUSNDQ-H-A   จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

 2. TLUSNDQ-H-P   จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

3. TLUSNDQ-H-SSF   จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 
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2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : 

  ชือ่ยอ่     รำยละเอยีด 

 1. TLUSNDQ-H-A   มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

2. TLUSNDQ-H-P   มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

3. TLUSNDQ-H-SSF   มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : 

  ชือ่ยอ่     รำยละเอยีด 

 1. TLUSNDQ-H-A   จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

 2. TLUSNDQ-H-P   จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

3. TLUSNDQ-H-SSF   จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. เพิม่เตมิขอ้ 2.5 รำคำของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท (บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วย

ลงทนุ (ถำ้ม)ี บวกภำษีมลูคำ่เพิม่ (ถำ้ม)ี บวกคำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์(ถำ้ม)ี 

2. เพิม่เตมิ : บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้จ ำนวนหรอืมลูคำ่ขัน้ต ่ำขำ้งตน้ในอนำคตได ้โดยถอื

วำ่ไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วันกอ่น

วันด ำเนนิกำรดังกลำ่ว โดยจะประกำศผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธกิ ำหนดมูลคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกว่ำที่

ระบุไวข้ำ้งตน้ได ้เพื่อรองรับรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยหรือบรกิำรต่ำง ๆ ของบรษัิทจัดกำร เช่น กรณีกำรท ำ

รำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิำกกองทุนรวมอืน่ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลย

พนิจิของบรษัิทจัดกำร 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ

ลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ประเภทและ

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพือ่ตอบสนองผูล้งทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนใหใ้กลเ้คยีงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน 
Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงคม์ุ่งหวังผลตอบแทนกำรลงทุนให ้

ใกลเ้คยีงกับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในหุน้ตำมดัชนี Nasdaq-100 

3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม : ตรำสำรทนุ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลักษณะพเิศษ : 

 - กองทนุรวมเพือ่กำรออม (Super Savings Fund : SSF) 

 - กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

 ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco QQQ Trust, Series 1 

 กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขำยในประเทศ : สหรัฐอเมรกิำ (UNITED STATES) 

3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวำมเสีย่งตำ่งประเทศ 

3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้ม)ี :   

บรษัิทจัดกำรอำจกูย้ืมเงนิหรอืท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้คนืในนำมกองทุนไดต้ำมหลักเกณฑ ์เงื่อนไข 

และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ 

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสีย่ง (Hedging) 

3.7. กำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 

3.8. กลยทุธก์ำรบรหิำรกองทนุ (Management Style) : อืน่ ๆ 

มุ่งหวังใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก ทัง้นี้กองทุนหลักใชก้ลยุทธ์กำรบริหำรกองทุนเชงิรับ 
(Passive management) 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) : 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุรวมหลัก สดัสว่น (%) :100.00 

หมำยเหตุ: บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน (Benchmark) ในกำร

เปรยีบเทยีบตำมทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยูภ่ำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษัิท

จัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถงึวันที่มีกำรเปลี่ยนตัวชี้วัดฯ 

ค ำอธบิำยเกีย่วกับตัวชีวั้ดฯ และเหตุผลในกำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดสมำคมบรษัิท

จัดกำรลงทุน และ/หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำร

ด ำเนนิงำนของกองทุนรวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของ

ตัวชีวั้ดฯ ไมไ่ดจั้ดท ำหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อัตรำดังกล่ำวอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำว

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใช ้

ประโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ 

Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชไีมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และลงทนุในสกลุเงนิดอลลำรส์หรัฐ 

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ โดยกองทุนหลักจัดตัง้และจัดกำรโดย Invesco Capital Management LLC 

ลงทุนสว่นใหญใ่นหุน้ของบรษัิทขนำดใหญ่ทีม่มีลูค่ำตลำดสงูทีส่ดุจ ำนวน 100 บรษัิททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยใน

ตลำดหุน้ NASDAQ ตำมดัชนี NASDAQ-100 โดยใชน้โยบำยเชงิรับ เพื่อสรำ้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกับ

ดัชนี NASDAQ-100 

2. ส ำหรับกำรลงทนุสว่นทีเ่หลอืในต่ำงประเทศ กองทนุอำจพจิำรณำลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ ตรำสำรแหง่หนี้หรอืเงนิ
ฝำก หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ในตำ่งประเทศทีไ่มข่ัดต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

ส ำหรับกำรลงทุนในประเทศ กองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำยในประเทศ ไดแ้ก ่เงนิฝำก ตรำสำร

ทำงกำรเงนิและลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีไ่มข่ัดต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

เพือ่กำรด ำเนนิกำรของกองทุน รอจังหวะกำรลงทุนในต่ำงประเทศ รักษำสภำพคล่องของกองทุน หรอืส ำหรับ

กำรอืน่ใดอันมลีักษณะท ำนองเดยีวกัน 

3. ในสภำวกำรณ์ปกตกิองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อลด

ควำมเสีย่ง (Hedging) ดำ้นอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยกองทุนจะท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้

เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอัตรำแลกเปลี่ยนเกือบทัง้หมด (ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมูลค่ำเงนิลงทุนใน

ต่ำงประเทศ) กองทุนจงึอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอัตรำแลกเปลีย่นในสว่นทีไ่ม่ไดท้ ำกำรป้องกันควำมเสีย่งไว ้ซึง่

อำจท ำใหผู้ล้งทุนไดร้ับผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือไดร้ับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได ้

นอกจำกนี้ กำรท ำธุรกรรมป้องกันควำมเสีย่งดำ้นอัตรำแลกเปลีย่นดังกล่ำวอำจมตีน้ทุน ซึง่ท ำใหผ้ลตอบแทน



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE  5 

ของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี้กรณีที่มีเหตุกำรณ์อื่นใดที่เกิดจำกสำเหตุหรือปัจจัย

ภำยนอกทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้หรอืกรณีทีต่ลำดมคีวำมผดิปกต ิกองทุนอำจด ำรงสัดสว่นป้องกันควำมเสีย่ง

จำกอัตรำแลกเปลีย่นนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมูลค่ำเงนิลงทุนในต่ำงประเทศเป็นกำรชั่วครำวได ้แต่กองทุนจะ

ไม่ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรลงทุน (Efficient portfolio 

management) 

4. กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรทีม่สีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) รวมถงึหลักทรัพยท์ีไ่มม่ีกำร

ซือ้ขำยในตลำด (unlisted securities) ตรำสำรหนี้ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(non – 

investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้ับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (unrated) อยำ่งไรก็ตำม กองทุน

อำจมไีวซ้ึง่ตรำสำรหนี้ทีม่ีอันดับควำมน่ำเชือ่ถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ไดร้ับ

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืทีม่สีำมำรถลงทนุได ้(investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเทำ่นัน้ 

5. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นวำ่ กำรลงทนุในกองทุนหลักนี้ไมเ่หมำะสมอกีต่อไป โดยอำจสบืเนื่องจำกกำรไดร้ับ

ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ตำ่ง ๆ หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขอืน่ ๆ ของกองทุนหลักนี้ เชน่ กำรเปลีย่นแปลง

นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะกองทุน อัตรำค่ำธรรมเนียม กำรลงทุนหรือมีไวซ้ ึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อ

หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือผลตอบแทน/ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน

ต่ำงประเทศต ่ำกว่ำผลตอบแทน/ผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุนอืน่ ๆ ทีม่นีโยบำยกำรลงทุนใกลเ้คยีงกัน หรอื

ตดิต่อกันเป็นระยะเวลำนำนหรือขนำดของกองทุนต่ำงประเทศลดลง จนอำจมผีลกระทบต่อกองทุน หรอืกำร

ลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมหนังสอืชีช้วนหรือโครงกำร หรอืเมือ่กองทุนต่ำงประเทศกระท ำ

ควำมผดิตำมควำมเห็นของหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลกองทุนต่ำงประเทศ หรอืเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ

หรือสิง่อืน่ใดที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนในฐำนะผูล้งทุน หรือกำรเปลีย่นแปลงอืน่ใดที่อำจส่งผล

กระทบหรืออำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกองทุน กล่ำวคอื ในกรณีที่เกดิกำรเปลี่ยนแปลงซึง่อำจมีผลต่อ

กองทุนหลัก และ/หรอืบรษัิทจัดกำร หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอืน่ทีม่นีโยบำยใกลเ้คยีงกัน และบรษัิทเห็นว่ำกำร

ยำ้ยไปลงทุนในกองทุนดังกล่ำวเป็นผลดตี่อผลกำรด ำเนนิงำนโดยรวมของกองทุนหรือเอือ้ประโยชน์ต่อกำร

ลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะ

พจิำรณำเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่ำงประเทศหรอืกองทุนหลักเป็นกองทุนต่ำงประเทศอืน่ได ้ตำมดุลยพนิจิ

ของบรษัิทจัดกำร ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกล่ำวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน หรอื

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิกองทนุ ตำมดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำรในภำยหลังได ้โดยถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบ

จำกผูถ้ือหน่วยแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ ทัง้นี้บรษัิท

จัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงและรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนด ำเนนิกำร

เปลีย่นแปลงหรอืกอ่นท ำกำรลงทนุดังกล่ำว 

6. ในกำรค ำนวณสัดสว่นกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดกำรอำจไม่นับ

ชว่งระยะเวลำดังนี้รวมดว้ยก็ได ้ทัง้นี้ โดยตอ้งค ำนงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคัญ 

1. ชว่งระยะเวลำ 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

2. ชว่งระยะเวลำ 30 วันกอ่นครบอำยโุครงกำรหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม 

3. ชว่งระยะเวลำทีต่อ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรัพยส์นิของกองทุน เนื่องจำกไดร้ับค ำสั่งขำยคนื หรอืสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรือมีกำรโอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิกว่ำ 10 วันท ำ

กำร 
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ขอ้มลูท่ัวไปของ Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทนุหลัก) 

(แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู : หนังสอืชีช้วนกองทนุหลัก ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกรำคม 2564) 

 

ทัง้นี้ หำกกองทุนหลักมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลขำ้งตน้ใด ๆ ซึง่บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคัญ บรษัิท

จัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลำ่วเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลัก ซึง่ถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบ

จำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร 

3.12. รำยละเอยีดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : มีนโยบำยกำรลงทุนซึง่ส่งผลใหม้ี net exposure ที่เกีย่วขอ้งกับควำม

เสีย่งตำ่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ 

3.14. อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม : 

อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตำ่งประเทศ:  

เป็นไปตำมประกำศ และกรณีทีก่ำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมขอ้นี้จะด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

  

ชือ่กองทนุ Invesco QQQ Trust, Series 1 

วันทีจ่ัดตัง้ 10 มนีำคม 2542 

อำยโุครงกำร ไมก่ ำหนด 

วัตถปุระสงค ์และ

นโยบำยกำรลงทนุ 

กองทุน Exchange Trade Fund (ETF) ที่อิงตำมดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนี) 

โดยภำยใตส้ถำนกำรณ์ปกติ กองทุนจะประกอบดว้ยหุน้ทั ้งหมดในดัชนี  

ซึง่ดัชนีจะประกอบดว้ยหุน้ของบรษัิทขนำดใหญ่ทีม่มีูลค่ำตลำดสงูทีส่ดุจ ำนวน 

100 ตัว ที่จดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดหุน้ NASDAQ โดยพจิำรณำจำกมูลค่ำ

หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด ทั้งนี้  กองทุนและดัชนีจะมีกำรปรับสมดุล 

(rebalanced) เป็นรำยไตรมำสและสรำ้งใหม ่(reconstituted) เป็นรำยปี 

สกลุเงนิ ดอลลำรส์หรัฐฯ (USD) 

Fund Ticker QQQ 

ISIN Code US46090E1038 

ผูบ้รหิำรจัดกำร Invesco Capital Management LLC 

Expense ratio 0.20% 

เว็บไซต ์ www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-

detail?productId=QQQ 
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4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit):  

4.1. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี

4.2. ประเภทกำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : 

 - คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วย 

- สทิธปิระโยชนท์ำงภำษีชนดิเพือ่กำรออม (SSF) 

4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) : 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิ

หนว่ยลงทุน 

ชือ่ยอ่ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิสะสมมลูคำ่ TLUSNDQ-H-A เหมำะส ำหรับผูล้งทนุทีต่อ้งกำรผลตอบแทนผำ่นกำรเพิม่

มลูคำ่ของหน่วยลงทนุเป็นหลัก (Total return) 

2. ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล TLUSNDQ-H-P เหมำะส ำหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติ

บุคคล สถำบันที่บริษัทจัดกำรก ำหนดที่ตอ้งกำรสะสม

ผลประโยชน์ จำกกำรลงทุน (Total return) โดยใน

เบือ้งตน้บรษัิทจัดกำรก ำหนดใหบ้รกิำรเฉพำะผูล้งทุนที่

เป็นกองทนุภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำรเทำ่นัน้ 

3. ชนดิเพือ่กำรออม TLUSNDQ-H-SSF เหมำะส ำหรับผูล้งทุนที่ตอ้งกำรออมเงินระยะยำวและ

ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี โดยเงินลงทุนในชนิด

หน่วยลงทุนนี้สำมำรถน ำไปลดหย่อนภำษีเงนิไดบุ้คคล

ธรรมดำได ้ทั ้งนี้ผูล้งทุนตอ้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 

วธิีกำร และเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำน

ของทำงกำรประกำศก ำหนด 

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : ในชว่งกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษัิทจัดกำรจะเปิดเสนอขำย และ/หรอืใหบ้รกิำรหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่ำ (TLUSNDQ-H-A) และชนิดเพื่อกำรออม (TLUSNDQ-H-SSF) (หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิด

หน่วยลงทุนทีเ่สนอขำย และ/หรอืใหบ้รกิำร บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเสนอขำยโดยจะ

ระบใุนหนังสอืชีช้วนในกำรเสนอขำยครัง้แรก) ทัง้นี้ ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก หำกบรษัิทจัดกำรจะเปิดเสนอ

ขำย และ/หรอืใหบ้รกิำรหน่วยลงทุนชนดิอืน่เพิม่เตมิ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยประกำศผ่ำนทำง

เว็บไซตบ์รษัิทจัดกำร 

 บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุกำรเสนอขำยหรอืปิดรับค ำสัง่ซือ้/สับเปลีย่นเขำ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่กำรออม 

เป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวร หำกสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีของกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนดิเพื่อกำรออมหมดสิน้ไป

หรือเปลีย่นแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทำง

ภำษีเปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจัดกำร

ขอสงวนสทิธทิี่จะเปิดเสนอขำยหรือรับค ำสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขำ้หน่วยลงทุนชนดิเพื่อกำรออมอกีครัง้หลังจำกปิด

รับค ำสัง่ซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถำวร 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรับปรุงรำยละเอยีดชนดิหน่วยลงทนุ ประเภทของผูล้งทุน 

โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้และ/หรอืประกำศใหท้รำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน หำกในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธแิจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วันก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

โดยจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษัิทจัดกำร หรือวธิีกำรอื่นใดที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ซึง่กำรด ำเนินกำร

ดังกลำ่วขำ้งตน้ บรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ 
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5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet (TalisAM online) 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- Mobile Application (Streaming for Fund) 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

5.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet (TalisAM online) 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- Mobile Application (Streaming for Fund) 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

6.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก : 

 สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6.3 กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet (TalisAM online) 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- Mobile Application (Streaming for Fund) 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

7.2. รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

 สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : - แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(ถำ้มี) ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่

บรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วย

ลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ในรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำย

หน่วยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE  9 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในกำรขำยคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจำกทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้

บันทกึขอ้มลูกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้ 

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งขำยคืนหน่วย

ลงทุนของบรษัิทจัดกำรใหช้ัดเจนครบถว้นถกูตอ้ง โดยเป็นจ ำนวนเงนิหรอืหน่วยลงทุนทีต่อ้งกำรขำย

คนืหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคืนตำมที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด และน ำไปยื่นที่บรษัิท

จัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับ

ซือ้คนืจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น

หลักฐำน 

(4) ในกรณีที่จ ำนวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในค ำสั่งขำยคืน

หน่วยลงทุนนัน้มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผู ้

ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดกำร และกำรขำยคนืครัง้นัน้เป็นผลให ้

หน่วยลงทุนคงเหลือของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย

ลงทุนมมีูลค่ำต ่ำกว่ำ ทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้คนืในรำยกำรดังกล่ำว 

(5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทุนที่คงเหลอื ใบยืนยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับ

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ใหกั้บผูถ้ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย์ หรือทำง

ชอ่งทำงอืน่ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทนุ (ถำ้ม)ี ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแตวั่นค ำนวณมูลค่ำ

ทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ  

(6) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วัน

ท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจัดกำร

กองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับธุรกจิกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศ และผูป้ระกอบ

ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะประกำศ

วันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศผ่ำนทำงเว็บไซตบ์รษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิด

บัญชีกองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์

ลงทะเบยีน ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(7) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดกำร และบรษัิทจัดกำรยังไม่

สำมำรถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัท

จัดกำรตำมขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำร

ซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดทีบ่รษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่

ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ กำรยกเลกิค ำสั่งขำยคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิท

จัดกำรกอ่น 

(8) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

วันทีค่ ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือ

หน่วยลงทุนที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือ

ทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษัิทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิีกำรที่

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 9 
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7.4.2 Internet 

บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ต 

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ต สำมำรถขอใชบ้รกิำรไดท้ี่

บรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร ซึง่เมือ่ไดร้ับ

อนุมัตแิลว้ บรษัิทจัดกำรจะส่งไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์ (email) ไปยัง Email Address ที่ผูส้ั่งซื้อ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว  ้ เพื่อใหผู้ ส้ั่ งซื้อหน่วยลงทุนตั ้งชื่อผู ใ้ช  ้ (User Name) และรหัสผ่ำน 

(Password) เพื่อเขำ้ใชบ้รกิำร ทัง้นี้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ทำงอนิเตอรเ์น็ตไดต้อ่เมือ่ธนำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกไดอ้นุมัตกิำรตัดบัญชแีลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิมใ่หบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ตแกผู่ส้ัง่ซือ้ขำยหน่วย

ลงทนุทีเ่ป็นบัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติำมเงื่อนไขและวธิีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงอนิเตอร์เน็ตที่

บรษัิทจัดกำรก ำหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไข

และวธิกีำรทีก่ ำหนดไวด้ังกล่ำว  

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรอนิเตอร์เน็ตไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่ก ำหนดในวันท ำกำรซือ้ขำยใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรขำยคืน

หน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยนัน้ ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้

ขำยซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  และกำรขำยคนืหน่วยลงทนุหลังเวลำทีก่ ำหนด 

หรอืในวันหยดุท ำกำรซือ้ขำย ใหถ้อืวำ่เป็นรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ใน

รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(4) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิที่มีมูลค่ำขัน้ต ่ำตำมที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด โดยไมจ่ ำกัดจ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดกำร และกำรขำยคนืครัง้นัน้เป็นผลให ้

หน่วยลงทุนคงเหลือของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย

ลงทนุมมีลูคำ่ต ่ำกว่ำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุทัง้หมดพรอ้มกับกำรรับซือ้คนืในรำยกำรดังกลำ่ว 

(5) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ โดยผำ่นบรกิำรทำง

อนิเตอรเ์น็ตนัน้ มำกกวำ่มลูค่ำหน่วยลงทนุหักดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผู ้

ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(6) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะจัดสง่หนังสือรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับ

คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์หรอืทำงชอ่งทำงอืน่

ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทุน (ถำ้ม)ี ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

เวน้แต่บรษัิทจัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอย่ำงอืน่และช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วัน

ท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจัดกำร

กองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับธุรกจิกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศ และผูป้ระกอบ

ธุรกจิที่เกีย่วขอ้งในต่ำงประเทศซึง่จะส่งผลมกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะประกำศ

วันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศผ่ำนทำงเว็บไซตบ์รษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

โดยกำรโอนเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอปิด

บัญชกีองทนุ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10 
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บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำร 

และ/หรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้ 

(7) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้หำกได ้

ท ำรำยกำรจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีทีพ่สิจูน์ไดว้่ำเป็นควำมผดิพลำดที่

เกดิจำกระบบงำนที่ใหบ้รกิำรในเรื่องดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำรสอบสวนขอ้ผดิพลำด 

และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้จำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตำมแนวทำงทีธ่นำคำร

แหง่ประเทศไทยก ำหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะพจิำรณำผ่อนผันได ้

(8) กำรลดหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพยส์นิ มลูคำ่หน่วย

ลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้ือหน่วย

ลงทนุสำมำรถดผูลกำรท ำรำยกำรสัง่ขำยหน่วยลงทนุผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรได ้

ในวันท ำกำรถัดไป 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือ

หน่วยลงทุนที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือ

ทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษัิทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยส์นิอืน่ได ้โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิีกำรที่

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

อนึ่ง บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิ หรือยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงวธิีกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 7.3 และขอ้ 

7.4 ได ้ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีกำรที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ไดร้ับกำร
แต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำร

จะแจง้ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 

ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเพิม่เติม ยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงวธิีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ซึง่กำร
ด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื : ทกุวันท ำกำร 

7.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด 

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

หน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด ใหถ้ือว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยที่

บรษัิทจัดกำรก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึง่

เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) กำรท ำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด แต่เป็น

รำยกำรนอกเหนือจำกชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด หรอืกำรท ำรำยกำรในวันหยุดท ำกำร หรอืวันท ำกำร

ทีบ่รษัิทจัดกำรไม่ไดก้ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ใหถ้อืเป็นรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ

ของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุครัง้ถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้

ขำยหน่วยลงทนุครัง้ถัดไปนัน้ 

ในกรณีทีวั่นรับซือ้คนืดังกล่ำวขำ้งตน้ตรงกับวันหยดุท ำกำรของบรษัิทจัดกำร และ/หรอืตรงกับวันหยดุของประเทศ

ที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ) และ/หรือวันที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงำนอืน่ใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งมีค ำสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท ำกำรซือ้ขำย แมอ้ำจเป็นวันที่บรษัิท

จัดกำรก ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (วันท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนได)้ ก็ตำม

บรษัิทจัดกำรจะเลือ่นวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวันท ำกำรถัดไป 

7.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

7.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : 

 ส ำหรับชนดิเพือ่กำรออม 

(1) บรษัิทจัดกำร และ/หรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำร จะบันทกึบัญชเีงนิลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรำยแยกรำยกำรตำมวันที่ลงทุน และเมือ่ผูล้งทุนท ำกำรขำยคนืหรอืโอนยำ้ยหน่วย
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ลงทุน บรษัิทจัดกำร และ/หรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะค ำนวณตน้ทุน 

ผลประโยชน ์และหักเงนิลงทนุแตล่ะรำยกำรตำมวธิกีำร “เขำ้กอ่น ออกกอ่น” (First In First Out : FIFO) โดย

เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีส่มำคมบรษัิทจัดกำรลงทนุก ำหนด 

 ทัง้นี้ วันที่ลงทุน หมำยถงึวันที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดล้งทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมในแต่ละ

รำยกำร 

(2) ผูล้งทุนจะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีเมื่อผูล้งทุนปฏบัิตติำมหลักเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไข ที่ประกำศ

อธบิดกีรมสรรพำกร และ/หรอื กฎหมำยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขหรอืเพิม่เตมิใน

อนำคต 

7.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

7.9.1 กำรช ำระเงนิคำ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร 

นับแตวั่นค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำร

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกจิกำรจัดกำรกองทนุตำ่งประเทศทีม่ี

ลักษณะในท ำนองเดยีวกับธรุกจิกำรจัดกำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตำ่งประเทศซึง่จะ

สง่ผลกระทบตอ่กำรช ำระรำคำ 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมยังไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว เนื่องจำก

จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรอื

รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมที่สมำคมก ำหนดโดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวมช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันทีเ่สร็จสิน้กำร

ค ำนวณดังกลำ่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะประกำศวันหยุดดังกล่ำวใหท้รำบผ่ำนทำงเว็บไซตบ์รษัิทจัดกำร หรือวธิีกำรอื่นใด

ตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้

ไวใ้นใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทุนทำง

ไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิอีืน่ใดอันจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต เชน่ 

E-Wallet เป็นตน้ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

8.1 ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet (TalisAM online) 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- Mobile Application (Streaming for Fund) 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

8.2 รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ:  

บรษัิทจัดกำรกองทุนอำจจะช ำระค่ำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทน

เงนิ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับช ำระ

ค่ำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดกำรไดร้ับมตพิเิศษใหช้ ำระค่ำรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอืน่ใดทีเ่ป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ก ำหนด โดยบรษัิทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรต่อไป ซึง่ขัน้ตอนทีก่ ำหนดตอ้งสำมำรถปฏบัิตไิดจ้รงิ 

และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทุกรำย 
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10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดกำรจะเลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุ เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกว่ำกรณี

ดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุใดเหตุหนึง่ดังนี้ โดย

ไดร้ับควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำง

สมเหตสุมผล 

(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับช ำระเงนิจำกหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิ

ซึง่เหตดัุงกลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจัดกำร 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรพบวำ่รำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมมีูลค่ำตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่ำ

หรือรำคำที่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและ

รำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ (1) หรือ (2) บรษัิทจัดกำรจะปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) เลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท ำกำรนับแต่วันรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตนัิน้ เวน้แต่ไดร้ับ

กำรผอ่นผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้รำบเรื่องดังกล่ำวดว้ยวธิีกำรใด ๆ 

โดยพลัน 

(ค) แจง้กำรเลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื พรอ้มทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลือ่น และหลักฐำนกำร

ไดร้ับควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ 

(2) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด ำเนนิกำรแทนก็ได ้

(ง) ในระหว่ำงกำรเลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลำดังกลำ่ว 

บรษัิทจัดกำรจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดับวันทีส่ง่ค ำสั่ง

ขำยคนืกอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่:  

การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทุน

ประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏบัิตติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที่ สน. 

9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รำย

ยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขายคนืหนว่ย

ลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนนิกำรไดส้งูสุดไม่เกนิ 5 วันท ำกำร เวน้แต่จะไดร้ับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก

ส ำนักงำน โดยบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวำ่จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้

ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้ับควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์อันเนื่องจำก เหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ 

1. ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล 

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม 

3. มเีหตจุ ำเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
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อนึง่ กำรไมข่ำยหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวมปฏบัิตติำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย ์ที ่สน.9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทุน

รวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ำยยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

ทัง้นี้ กำรไมข่ำยหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ทีร่ับไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน.11/2564 

เรื่อง หลักเกณฑก์ำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุประเภทสถำบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

การปิดรบัค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ัว่คราว/ถาวร 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปิดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วครำว/ถำวรตำมที่บรษัิทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วันท ำกำรก่อนกำรใชส้ทิธปิิดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะ

ประกำศผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิท และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ: 

13.1 ส ำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเวน้ชนิดเพื่อกำรออม) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณี

ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งศำลหรือโดยผลของกฎหมำย (ซึง่ไม่รวมถึงกรณีที่ผูล้งทุนที่เป็นบุคคล

ธรรมดำตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรำกฏว่ำผูล้งทุนบำงคนหรอืทัง้หมด

เสยีชวีติ เวน้แตศ่ำลจะมคี ำสัง่เป็นอยำ่งอืน่) 

(ค) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูร้ับโอนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รับซือ้คนื ในกรณีทีผู่ร้ับโอนยังไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำรกองทุนกับบรษัิทจัดกำร ผูร้ับโอนจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดใน

ใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทุนและยื่นต่อบรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื พรอ้มค ำขอโอนหน่วย

ลงทนุ และช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรโอนตำมหัวขอ้ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบุไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร 

(ถำ้ม)ี 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันกำรโอนหน่วยลงทุน พรอ้มหนังสอื

รับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ร้ับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันกำรโอนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุ

ภำยใน 7 วันนับตัง้แตวั่นทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุไดร้ับค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูลงในทะเบยีน ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

13.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่กำรออม ไมส่ำมำรถน ำหน่วยลงทนุไปจ ำหน่ำย จ่ำยโอน จ ำน ำ หรอืน ำไปเป็นประกันได ้

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเปิดทำลิส หุน้ยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (“กองทุน”) กำรรับ

ลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุของกองทนุใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของบรษัิทจัดกำรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดกำร

ขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/ปฏเิสธลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษัิท

จัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง 

พลเมืองสหรัฐอเมริกำ ผูท้ี่มีถิน่ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ บุคคลซึง่ปกตมิีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถงึกอง

ทรัพยส์นิของบคุคลดังกลำ่ว และบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด ำเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิำ 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธปิฏเิสธค ำสั่งกำรโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวขัดกับ

หลักเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อกำรบรหิำรจัดกำรกองทุน หรือ ท ำใหเ้กดิ
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ควำมเสีย่งทำงกฏหมำยหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดกำรหรอืกองทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะค ำนงึถงึประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

และเพือ่ประโยชน์ในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ บรษัิทจัดกำรมสีทิธทิี่

จะปฏเิสธกำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่หรอืหลำยเหตกุำรณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผูล้งทุนกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ใบค ำสั่งโอนหน่วยลงทุน และ/หรือ 

แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอื เอกสำรอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ไมค่รบถว้น

เพยีงพอส ำหรับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ผูล้งทุนไม่

ยืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนใด ๆ ซึง่มรีำยละเอยีดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

(ข) บรษัิทจัดกำรเห็นว่ำกำรโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวอำจมีลักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำงในกำรฟอกเงนิ และ/หรอื ใชเ้ป็นชอ่งทำง

ในกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 

หรอือำจมลีักษณะเป็นกำรหลกีเลีย่งกฎหมำยหรอืขัดแยง้ต่อกฎหมำยตำ่ง ๆ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล:  

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล : 

ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

1. TLUSNDQ-H-A ไมจ่่ำย 

2. TLUSNDQ-H-P ไมจ่่ำย 

3. TLUSNDQ-H-SSF ไมจ่่ำย 

14.2. หลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล : 

14.3. ก ำหนดเวลำ วธิกีำร และขอ้จ ำกัดในกำรจ่ำยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีป่ระมำณกำรไดท้ีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2) : 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

2.8890 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. TLUSNDQ-H-P ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

2.8890 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. TLUSNDQ-H-SSF ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

2.8890 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ถำ้ม)ี ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณ

จำกมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม : 

15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี : 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.6050 

ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. TLUSNDQ-H-P ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.6050 

ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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3. TLUSNDQ-H-SSF ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.6050 

ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : หักดว้ยหนี้สินรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมที่

มฐีำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน

รวม 

15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี : 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. TLUSNDQ-H-P ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. TLUSNDQ-H-SSF ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : หักดว้ยหนี้สินรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมที่

มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน

รวม 

15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี : 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. TLUSNDQ-H-P ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. TLUSNDQ-H-SSF ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ย

ละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : หักดว้ยหนี้สินรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมที่

มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน

รวม 

15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทนุ : 

ไมม่ ี 

15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย : 

ไมม่ ี

15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของ

กองทนุรวมหักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน(ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณ

จำกมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) ค่ำใชจ่้ำยเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมตำม

จ ำนวนทีจ่่ำยจรงิ ทัง้นี้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของจ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรและในทำงบัญชจีะตัด
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จ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนรวมเฉลีย่เท่ำกันทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชน่ ค่ำใชจ่้ำยในกำร

จัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด ค่ำอบรม

เผยแพร่ควำมรู ้และสมัมนำแนะน ำกองทนุรวม 

(2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบัญชี และค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรสอบบัญชี ซึง่รวมค่ำใชจ่้ำยตรวจสอบ

ทรัพยส์นิในประเทศ 

(3) ค่ำจัดท ำ จัดพมิพ์ และจัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ทัง้ส่วนสรุปขอ้มูลส ำคัญที่ผู ้

ลงทนุควรทรำบและสว่นขอ้มลูโครงกำร รวมถงึเอกสำรประกอบกำรขำยอืน่ ๆ 

(4) คำ่จัดท ำและจัดสง่รำยงำนใด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมโดยตรง 

หนังสอืบอกกล่ำวประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถงึค่ำประกำศในหนังสอืพมิพร์ำยวัน และ/หรือ 

ข่ำวสำรถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรจัดท ำ ตลอดจนข่ำวสำรทีบ่รษัิทจัดกำรมหีนำ้ทีจ่ัดท ำ

ขึน้ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยก ำหนด 

(5) ค่ำพมิพ์แบบฟอร์มใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขำยหน่วยลงทุน ใบ

ยนืยันกำรซือ้และขำยหน่วยลงทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับ

กองทนุรวม 

(6) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเช็ค และน ำเงนิเขำ้บัญชี

ส ำหรับกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(7) คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่ง ๆ เชน่ คำ่สมดุเช็ค คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิระหวำ่งบัญช ีเป็นตน้ 

(8) ค่ำใชจ่้ำยหรอืค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดกำรกองทุนรวม เชน่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจด

ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทุนรวม ค่ำไปรษณียำกร ค่ำแปลเอกสำรต่ำงๆ 

ทีเ่กีย่วกับกำรลงทนุ คำ่อำกรแสตมป์ตำ่งๆ คำ่ด ำเนนิงำนอืน่ ๆ เป็นตน้ 

(9) ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดเีพื่อกำรรับช ำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทัง้

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่แทนกำรช ำระหนี้ดว้ยเงนิสดตำมตรำสำรแหง่หนี้ เชน่ 

ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสบืทรัพย ์และ/หรอื บังคับ

คด ีคำ่ใชจ่้ำยในดำ้นนติกิรรม คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงรำชกำร เป็นตน้ 

(10) คำ่ใชจ่้ำยและคำ่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับกำรด ำเนนิงำนของกองทนุรวม ไดแ้ก ่คำ่ใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี 

ในกำรด ำเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดกำรปฏบัิตติำมหนำ้ทีห่รือเรียกค่ำ

สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบรษัิทจัดกำร เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืเมือ่ไดร้ับ

ค ำสัง่จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

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

ก.ล.ต. หรอื กฎหมำยก ำหนด 

(12) ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสังหำรมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันกำรลงทุนของกองทุน

รวม 

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

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

กับกำรจัดหำ ไดม้ำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษำ ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพย์หรือ

หลักทรัพยต์่ำง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจำกที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน ์รำยปี” 

(15) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินัดช ำระรำคำ (failed trade) 

(16) ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ และค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงกำรช ำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 

ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญช ีและ/หรือค่ำผูดู้แลผลประโยชน์ ที่เกดิขึน้ในระหว่ำงกำรช ำระบัญชี

กองทนุรวม 

(17) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นโฆษณำประชำสัมพันธ ์เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำสือ่

โฆษณำประชำสัมพันธ ์กำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู ้คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด ตลอดจนกำรสัมมนำ

แนะน ำกองทุน ซึง่เกดิขึน้ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำย

จรงิ โดยในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกันทุกวันภำยใน

ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันทีบั่นทกึค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิทีตั่ดจ่ำยจะตอ้งไม่เกนิกว่ำ

อัตรำรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่ำทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 

คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ี คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ที่

เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณ
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มูลค่ำทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เกนิอัตรำที่ก ำหนดถือเป็นค่ำใชจ่้ำย

ด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำร 

(18) คำ่นำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขำยเพือ่ประโยชนใ์นกำรจัดกำรกองทนุรวมซึง่รวมถงึภำษี

อืน่ ๆ ตำมทีก่องทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ้หรือสั่งขำยหลักทรัพยต์ำมทีก่องทุนจะถูกเรียกเก็บ

เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพยแ์ละค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรในตำ่งประเทศ 

(19) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กีย่วกับควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรลงทนุในหลักทรัพย ์เชน่ สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

และค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่จ่ำยจรงิรวมถงึค่ำใชจ้่ำย และค่ำธรรมเนียมอื่นใด

เพือ่ใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกล่ำว เป็นตน้ 

(20) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยทุกประเภทที่เกีย่วขอ้งกับกำรใชดั้ชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) ที่

ทำงผูใ้หบ้รกิำรและ/หรือผูพ้ัฒนำดัชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) ดังกล่ำว เรยีกเก็บจำกกำรใช ้

บรกิำร ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่ง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ 15.1 – 15.2 รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิ

เฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใด และภำษีดังกลำ่วจะถอืเป็นภำระของกองทนุรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีทีอั่ตรำภำษีมูลค่ำเพิม่ ภำษีธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดมกีำรเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดกำรสงวนสทิธิ

ในกำรปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำว 

และใหถ้อืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

2. TLUSNDQ-H-P ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

3. TLUSNDQ-H-SSF ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่

ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือ

เปลีย่นแปลงอัตรำคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผย

รำยละเอยีดดังกลำ่วผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรือผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปเพือ่ประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วันกอ่นกำรเปลีย่นแปลง โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยผ่ำนเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

2. TLUSNDQ-H-P ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

3. TLUSNDQ-H-SSF ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 

1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งขำยหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม

หรอืแต่ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงื่อนไขกำรเรยีกเก็บหรือ

เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งขำยหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะ

เปิดเผยรำยละเอยีดดังกลำ่ว ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

อนึง่ กำรเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์วธิกีำรจัดเก็บและ/หรอือัตรำคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งขำยหรอื

ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วันกอ่นกำรเปลีย่นแปลง โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยผ่ำนเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี

15.3.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ (Switching In) : มแีบบหลำยเงือ่นไข 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A อัตรำเทำ่กับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 

2. TLUSNDQ-H-P อัตรำเทำ่กับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 

3. TLUSNDQ-H-SSF ม ีโปรดดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้กองทนุนี้ : อัตรำเทำ่กับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนแต่ละ

กลุ่มหรอืแต่ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงื่อนไขกำรเรยีกเก็บ

หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งสับเปลี่ยนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิท

จัดกำรจะเปิดเผยรำยละเอยีดผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรหรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

ส ำหรับชนดิเพือ่กำรออม 

บรษัิทจัดกำรจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้แบบหลำยเงือ่นไข ดังนี้ 

1. กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมอืน่ของบรษัิทจัดกำร และ/หรอืกองทุนรวมเพื่อกำรออม

ภำยใตก้ำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำรอืน่ : ในอัตรำคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี 

2. กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุรวมเพือ่กำรออม/ชนดิเพือ่กำรออมภำยใตก้ำรจัดกำรของ

บรษัิทจัดกำร : บรษัิทจัดกำรจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

อนึ่ง กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วธิีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วย

ลงทุนโดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท

จัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

15.3.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก (Switching Out) : มแีบบหลำยเงือ่นไข 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. TLUSNDQ-H-A อัตรำเทำ่กับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

2. TLUSNDQ-H-P อัตรำเทำ่กับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

3. TLUSNDQ-H-SSF ม ีโปรดดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุนี้ : อัตรำเทำ่กับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ 

บรษัิทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภำยใตก้ำรบรหิำร

ของ บรษัิทจัดกำรเอง และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่กำรออมของบรษัิทจัดกำรอืน่ใน
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อัตรำที่ไม่เท่ำกัน ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบโดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

บรษัิทจัดกำรหรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด  

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่

ละ กลุ่มหรอืแต่ละรำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงื่อนไขกำรเรียก

เก็บ หรอืเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำร

จะเปิดเผยรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือวธิีกำรอื่นใดที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด 

ส ำหรับชนดิเพือ่กำรออม 

บรษัิทจัดกำรจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกแบบหลำยเงือ่นไข ดังนี้ 

1. กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อกำรออมภำยใตก้ำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำรอื่น : 

บรษัิทจัดกำรจะเรียกเก็บเป็นเงนิสด แยกต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยตอ้งกำรโอน

ออก ในอัตรำเท่ำกับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยค ำนวณจำกมูลคำ่หน่วยลงทุนของ

วันท ำกำรล่ำสดุก่อนวันท ำรำยกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ มคี่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 200 บำทต่อ

รำยกำร หรอืเป็นไปตำมทีบ่รษัิทจัดกำรประกำศก ำหนด 

2. กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุรวมเพือ่กำรออม/ชนดิเพือ่กำรออมภำยใตก้ำรจัดกำรของ

บรษัิทจัดกำร : บรษัิทจัดกำรจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

อนึ่ง กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วธิีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ โดยจะเป็นไปเพือ่ประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะประกำศล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน 

กอ่นกำรเปลีย่นแปลงผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

ในอัตรำ 100.00 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

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

500 บำทต่อรำยกำร หรือตำมอัตรำที่บรษัิทจัดกำร และ/หรือนำยทะเบยีนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำร

ใหบ้รกิำร โดยนำยทะเบยีนจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเก็บ 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตำมอัตรำทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกุล 

ทีอ่ยู่ กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ ๆ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี

 ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.70 ของมลูคำ่

หน่วยลงทนุ 

(2) กรณีสั่งขำยหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.70 ของ

มลูคำ่หน่วยลงทนุ 

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่มกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
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(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำ

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.70 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลำยทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ใน

อัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.70 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

เขำ้ 

ทัง้นี้ ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะค ำนวณเขำ้ไปในรำคำขำย หรือรำคำรับซือ้คนื หรือรำคำสับเปลีย่นเขำ้ หรอื 

รำคำสบัเปลีย่นออกโดยจะถูกน ำสง่เขำ้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ ำนวน เพือ่น ำเงนิดังกลำ่วไปช ำระเป็น 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นกำรสั่งซือ้หรือสั่งขำยหลักทรัพย ์เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้

ขำย หลักทรัพย ์ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน หรอือืน่ ๆ ตำมทีก่องทุนจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สั่งซือ้

หรอืสัง่ ขำยหลักทรัพย/์หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวขำ้งตน้ให ้

สอดคลอ้งกับอัตรำค่ำนำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกองทนุทีก่องทนุเขำ้ลงทนุ และ/หรอืวธิีกำร 

เรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวในภำยหลังได ้โดยบรษัิทจัดกำรจะประกำศกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำน 

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิท

จัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำรหรือนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือ กำร

ด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่พิสูจน์ไดว้่ำเป็นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น 

ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลีย่นชือ่-สกลุ กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แกผู่ถ้ือ

หน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกดิขึน้จรงิ ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองฐำนะกำรเงนิ / 

รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรคน้หำเอกสำรจำกศูนยเ์อกสำรของนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 

เป็นตน้ โดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำทีบ่รษัิทจัดกำร

หรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำรลักษณะดังกลำ่ว 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเรยีกเก็บหรือเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ได ้โดย

บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้

อย่ำงนอ้ย 30 วัน เวน้แต่เป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน โดยบรษัิท

จัดกำรจะเปิดเผยรำยละเอยีดดังกล่ำว ผ่ำนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรือวธิีกำรอืน่ใดที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด 

15.4. วธิกีำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียม ตำมขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันทีม่กีำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิโดย

ใชมู้ลค่ำทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน และค่ำธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐำนในกำรค ำนวณ

คำ่ธรรมเนียม และเรยีกเก็บจำกกองทนุรวมเป็นรำยเดอืนหรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทุนตำมขอ้ 15.2.6 (1) – (20) จะเรยีกเก็บตำมทีจ่่ำยจรงิ ในทำงบัญชบีรษัิท

จัดกำรจะพิจำรณำตัดจ่ำยทัง้จ ำนวน หรือทยอยตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำม

ระยะเวลำที่จะไดร้ับประโยชน์จำกค่ำใชจ่้ำยนัน้ และบรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว

อยำ่งสมเหตุสมผลเพือ่ทยอยรับรูเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวัน และจะปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวทันททีีไ่ดร้ับหลักฐำน

อยำ่งแน่ชดั ทัง้นี้ คำ่ใชจ่้ำยดังกล่ำวอยูใ่นควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ซึง่บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยฐำน

กำรค ำนวณอยำ่งชดัเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มลูส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบและในรำยงำนรอบประจ ำปี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรจะพจิำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำรบัญช ี

และตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

อนึง่ หำกสมำคมบรษัิทจัดกำรลงทุน และ/หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/

หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งมกีำรแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์น

กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิีกำรค ำนวณ
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มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑดั์งกล่ำวโดยถือว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทุน

แลว้ 

15.5. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำย :  

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

1.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร  

1.1.1 ไมเ่กนิอัตรำทีร่ะบใุนโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ ≥ 3 วันท ำกำร

กอ่นกำรเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

1.1.2 เกนิอัตรำทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร1 

(มกีำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนไวใ้นโครงกำรแลว้วำ่

สำมำรถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกล่ำวได)้ 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตรำที่

ระบไุวใ้นโครงกำร 

บริษัทจัดกำรตอ้งไดร้ับมติพิเศษ 3 และแจง้ให ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน

นับแตวั่นทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรำที่

ระบไุวใ้นโครงกำร 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหนำ้ ≥  60 วันกอ่น

กำร เ รี ยก เ ก็บ เพิ่ม ขึ้น  และแจ ง้ ให ส้ ำ นั ก ง ำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่

เปลีย่นแปลง 

1.2 แตกตำ่งไปจำกโครงกำร บรษัิทจัดกำรตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงกำร 

2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

2.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่

วันทีม่กีำรเรยีกเก็บลดลง 

2.2 แตกตำ่งไปจำกทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร ใหบ้รษัิทจัดกำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยให ้

ถือว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เห็นชอบกำร

แกไ้ขโครงกำรในเรือ่งดังกลำ่ว 

1  เทยีบกับอัตรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันที ่บรษัิทจัดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว

เพิม่ขึน้ 

2 กำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท ำโดยวธิีกำรที่เหมำะสมอันท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้ับทรำบขอ้มูลดังกล่ำวอย่ำง

ท่ัวถงึ 

3 ด ำเนนิกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรขอมตผิูถ้อืหน่วย

ลงทนุ และกำรจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

15.6. หมำยเหต ุ:  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมตำมขอ้ 15.2 ไดร้วมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิ

เฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดแลว้ 

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมขอ้ 15.3 ไดร้วมภำษี 

มลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดแลว้ 

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำรับผดิชอบค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยตำมหัวขอ้ 15 รำยกำรใด

รำยกำรหนึง่หรือหลำยรำยกำรได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดกำร เพือ่ประโยชน์ของกองทุนและ ผูถ้อื

หน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 
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16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง:  

16.1. วธิีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ

หน่วยลงทนุ : ตำ่งประเทศ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(1.1) มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1.2) มลูคำ่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่ำ 

(1.3) มลูคำ่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล 

(1.4) มลูคำ่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่กำรออม 

กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนั้น มูลค่ำหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำไม่เท่ำกัน มูลค่ำ

ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง

ผลประโยชน์ที่เกดิจำกกำรลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตำมสัดส่วนมูลค่ำ

ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ 

โดยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมจะค ำนวณจำกมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทุนใน

ประเทศ บวกกับมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในตำ่งประเทศ 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรก ำหนด/ค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมของตรำสำร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิตำ่งประเทศ เชน่ 

กำรใชร้ำคำหลักทรัพยใ์นกำรอำ้งองิหรอืตรวจสอบรำคำหรอือัตรำผลตอบแทนของตรำสำร/หลักทรัพย ์หรอื

ทรัพยส์นิต่ำงประเทศ กำรใชอั้ตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่ำ

หน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิบำท บรษัิทจัดกำรจะใช ้หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ

วธิีกำรที่เป็นไปตำมกับประกำศสมำคมบรษัิทจัดกำรลงทุน และ/หรือหน่วยงำนอืน่ใดที่เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้ับ

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ 

ทัง้นี้ กำรใชอั้ตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ บรษัิทจัดกำรจะใชแ้หล่งขอ้มูลอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

ต่ำงประเทศของ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ณ วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

เป็นหลัก อย่ำงไรก็ด ีบรษัิทจัดกำรอำจเปลีย่นแปลงหลักเกณฑแ์ละวธิีกำร ก ำหนด/ค ำนวณมูลค่ำยุตธิรรม

ของตรำสำร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิตำ่งประเทศในภำยหลังไดต้ำมทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นสมควร เชน่ เพือ่ให ้

สอดคลอ้ง/รองรับระบบกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำรในอนำคต เป็นตน้ รวมถงึในกรณีหำกเกดิเหตุกำรณ์ 

เชน่ เหตุกำรณ์ไม่ปกตทิำงกำรเมอืงหรอืสภำวะตลำดและเศรษฐกจิมคีวำมผันผวน หรอื เหตุกำรณ์อืน่ใดอัน

เป็นเหตุใหไ้ม่สำมำรถใชแ้หล่งขอ้มูลดังกล่ำวได ้เป็นตน้ โดยกำรเปลีย่นแปลง ดังกล่ำวจะอยู่ภำยใตค้วำม

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศสมำคมบรษัิทจัดกำรลงทุน และ/หรอืหน่วยงำนอืน่

ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศของส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในปัจจุบันรวมถงึทีม่กีำรเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิในอนำคต กลำ่วคอืบรษัิทจัดกำร

อำจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มำของกำรใชข้อ้มูลเกี่ยวกับรำคำ และ/หรืออัตรำผลตอบแทนของตรำสำร/

หลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิต่ำงประเทศ รวมถงึอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศที่ใชอ้ำ้งองิ เช่น อัตรำ

แลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำดว้ยอัตรำแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนำคำร

พำณชิย ์หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีำรเผยแพร่ขอ้มลูและสำมำรถอำ้งองิได ้อำท ิReuters หรอื APEX เป็นตน้ 

วธิกีำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท ำใหก้ำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธติอ้งมีกำรแบ่งกำรค ำนวณมูลค่ำ 

ทรัพยส์นิสทุธติำมแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิของกองทุนนัน้ จะค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วน

ใหกั้บหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ โดยกำรเฉลีย่ตำมสัดสว่นของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองวันก่อนหนำ้ของ หน่วย
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ลงทนุแตล่ะชนดิ กรณีวันแรกของกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุน ทีข่ำยได ้

ทัง้หมดของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

หลังจำกนั้น ปรับปรุงรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งเฉพำะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน 

รำยกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นตน้) และค ำนวณมลูค่ำทรัพยส์นิสทุธหิลังหักค่ำธรรมเนียมและมลูคำ่หน่วย

ลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ตำมตัวอย่ำงกำรค ำนวณนี้ มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค ำนวณจะตอ้งมมีูลค่ำไม่

ต ่ำกวำ่ศนูย ์กำรปันสว่นรำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยใหเ้ป็นไปตำมแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิโดยสมมตใิห ้

วันที ่1 : มมีลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ ำหน่ำยไดทั้ง้หมด 1,000,000.00 บำท มลูคำ่ทีต่รำไวต้อ่หน่วย = 10 บำท 

ซึง่เป็นชนดิสะสมมูลค่ำ 1,000,000.00 บำท สมมตมิผีลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บำท และ

ในวันนี้มรีำยกำรซือ้หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่ำ 300,000.00 บำท รำยกำรซือ้หน่วยลงทุนชนิดผู ้

ลงทนุกลุม่/บคุคล 200,000 บำท รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่กำรออม 400,000.00 บำท 

 กองทุนรวม ชนดิสะสม

มลูคา่ 

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่/บคุคล 

ชนดิเพือ่การ

ออม 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ ำหน่ำยไดห้ลังหัก

คำ่ธรรมเนียมกำรขำย (ถำ้ม)ี (บำท) 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันแรก 10,000 

บำท  
วธิคีดิกำรปันสว่นมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิสะสมมลูคำ่ = 10,000 x 
1,000,000.00/1,000,000.00 = 

10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคำ่ใชจ่้ำย

ของกองทนุ 

1,010,000.00 1,010,000.00 0.00 0.00 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยของกองทนุรวมตอ่วัน 

(/365) 

• คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร 

- สมมตคิำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร ชนดิ
สะสมมลูค่ำ และชนดิเพือ่กำรออม 

(+VAT) = 0.3210% 
- สมมตคิำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร ชนดิ
ผูล้งทนุกลุม่/บคุคล (+VAT) 
= 0.00% 

 

 

(8.88) 

 

 

(8.88) 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

- สมมตคิำ่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321% 

- สมมตคิำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 
(+VAT) = 0.0749% 

(0.89) 
 

(2.07) 

(0.89) 
 

(2.07) 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,009,988.16 1,009,988.16 0.00 0.00 

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.0000 0.0000 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.0998 10.0998 0.0000 0.0000 

หมำยเหตุ : กำรค ำนวณในตำรำงขำ้งตน้เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อประกอบกำรอธิบำยเท่ำนั้น ทั ้งนี้  ยังไม่รวม

คำ่ธรรมเนียมกำรขำย หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถำ้ม)ี 
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วันที ่2 : ท ำกำรเพิม่หน่วยจำกรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนของวันท ำกำรก่อนหนำ้ (จำกรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน

ชนดิสะสมมูลค่ำ 300,000.00 บำท รำยกำรซือ้หน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนกลุ่ม/บุคคล 200,000บำท 

และรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่กำรออม 400,000.00 บำท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวันที่

สอง 15,000.00 บำท และในวันนี้มรีำยกำรขำยคนืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูค่ำ 50,000.00 บำท 

 กองทุนรวม ชนดิสะสม

มลูคา่ 

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่/บคุคล 

ชนดิเพือ่การ

ออม 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวัน

กอ่นหนำ้ (บำท) 

1,009,988.16 1,009,988.16 0.00 0.00 

ปรับปรุงมลูคำ่เพิม่หน่วยลงทนุของ วัน
ท ำกำรกอ่นหนำ้ 

- รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุชนดิสะสม
มลูคำ่ ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บุคคล และ

ชนดิเพือ่กำรออม (+900,000 บำท) 

900,000.00 300,000.00 200,000.00 400,000.00 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธหิลังปรับปรุง 

มลูคำ่เพิม่/ลดหน่วยลงทนุของวันท ำกำร
กอ่นหนำ้ 

1,909,988.16 1,309,988.16 200,000.00 400,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่2 

จ ำนวนเงนิ 15,000.00 บำท 
วธิคีดิกำรปันสว่นมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิสะสมมลูคำ่ = 15,000 x 
1,309,988.16/1,909,988.16 

= 10,287.93 บำท 

- ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บุคคล = 15,000 x 
200,000.00/1,909,988.16 

= 1,570.69 บำท 
- ชนดิเพือ่กำรออม = 15,000 x 

400,000.00/1,909,988.16 

= 3,141.38 บำท 

15,000.00 10,287.93 1,570.69 3,141.38 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคำ่ใชจ่้ำย 

ของกองทนุ 

1,924,988.16 1,320,276.09 201,570.69 403,141.38 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยของกองทนุรวมตอ่วัน 
(/365) 

• คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร 

- สมมตคิำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรชนดิ

สะสมมลูค่ำ และชนดิเพือ่กำรออม 
(+VAT) = 0.3210% 

- สมมตคิำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรชนดิ 
ผูล้งทนุกลุม่/บคุคล (+VAT) 

= 0.00% 

 
 

(15.16) 

 
 

(11.61) 

 
 

0.00 

 
 

(3.55) 

- สมมตคิำ่ธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321% 
- สมมตคิำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 

(+VAT) = 0.0749% 

(1.69) 

 
(3.95) 

(1.16) 

 
(2.71) 

(0.18) 

 
(0.41) 

(0.35) 

 
(0.83) 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,924,967.36 1,320,260.61 201,570.10 403,136.65 
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 กองทุนรวม ชนดิสะสม

มลูคา่ 

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่/บคุคล 

ชนดิเพือ่การ

ออม 

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

จ ำนวนหน่วยลงทนุของวันท ำกำรกอ่น

หนำ้ (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 

- ชนดิสะสมมลูคำ่ = 300,000.00 / 
10.0999 = 29,703.2643 หน่วย 

- ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บุคคล 

= 200,000/10.0999 
= 19,802.1762 หน่วย 

- ชนดิเพือ่กำรออม = 400,000.00/ 
10.0999 = 39,604.3525 หน่วย 

100,000.0000 

 

 
89,109.7930 

100,000.0000 

 

 
29,703.2643 

0.0000 

 

 
19,802.1762 

0.0000 

 

 
39,604.3525 

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 189,109.7930 129,703.2643 19,802.1762 39,604.3525 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.1791 10.1790 10.1791 10.1791 

หมำยเหต ุ: กำรค ำนวณในตำรำงขำ้งตน้เป็นเพยีงตัวอยำ่งเพือ่ประกอบกำรอธบิำยเทำ่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วม

คำ่ธรรมเนียมกำรขำย หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถำ้ม)ี 

วันที ่3 : ท ำกำรลดหน่วยจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรกอ่นหนำ้ (จำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุชนดิ

สะสมมลูค่ำจ ำนวน 50,000.00 บำท) สมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่ำม 20,000.00 บำท 

 กองทุนรวม ชนดิสะสม

มลูคา่ 

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่/บคุคล 

ชนดิเพือ่การ

ออม 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวัน

กอ่นหนำ้ (บำท) 

1,924,967.36 1,320,260.61 201,570.10 403,136.65 

ปรับปรุงมลูคำ่เพิม่/ลดหน่วยลงทนุของ
วันท ำกำรกอ่นหนำ้ 

- รำยกำรขำยคนืหน่วยลงทนุชนดิสะสม
มลูคำ่ (-50,000 บำท) 

(50,000) (50,000) 0.00 0.00 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธหิลังปรับปรุง

มลูคำ่เพิม่/ลดหน่วยลงทนุของวันท ำกำร

กอ่นหนำ้ 

1,874,967.36 1,270,260.61 201,570.10 403,136.65 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่3 จ ำนวน
เงนิ 20,000 บำท  

วธิคีดิกำรปันสว่นมูลคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิสะสมมลูคำ่ = 20,000 x 
1,270,260.61/1,874,967.36 

= 13,549.68 บำท  
- ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บุคคล = 20,000 x 

201,570.10/1,874,967.36 
= 2,150.12 บำท 

- ชนดิเพือ่กำรออม = 20,000 x 

403,136.65/1,874,967.36 

= 4,300.20 บำท 

20,000.00 13,549.68 2,150.12 4,300.20 
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 กองทุนรวม ชนดิสะสม

มลูคา่ 

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่/บคุคล 

ชนดิเพือ่การ

ออม 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคำ่ใชจ่้ำย 

ของกองทนุ 

1,894,967.36 1,283,810.29 203,720.22 407,436.85 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยของกองทนุรวมตอ่วัน 

(/365) 

• คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร 
- สมมตคิำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรชนดิ

สะสมมลูค่ำ และชนดิเพือ่กำรออม 
(+VAT) = 0.3210% 

-  สมมตคิำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรชนดิ 

ผูล้งทนุกลุม่/บคุคล (+VAT) 
= 0.00% 

 

 
(14.87) 

 

 
(11.29) 

  

 
(3.58) 

- สมมตคิ่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

(+VAT) = 0.0321% 

- สมมตคิ่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 

(+VAT) = 0.0749% 

(1.67) 

 
 

(3.89) 

(1.13) 

 
 

(2.63) 

(0.18) 

 
 

(0.42) 

(0.36) 

 
 

(0.84) 

มลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,894,946.93 1,283,795.24 203,719.62 407,432.07 

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
จ ำนวนหน่วยลงทนุของวันท ำกำรกอ่น

หนำ้ (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุลดลง 
- ชนดิสะสมมลูคำ่ 50,000.00 / 

10.1790 = 4,912.0738 หน่วย 

189,109.7930 
 

 

(4,912.0738) 
 

129,703.2643 
 

 

(4,912.0738) 

19,802.1762 
 

 

0.0000 

39,604.3525 
 

 

0.0000 

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 184,197.7192 124,791.1905 19,802.1762 39,604.3525 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.2875 10.2875 10.2877 10.2875 

หมำยเหตุ : กำรค ำนวณในตำรำงขำ้งตน้เป็นเพียงตัวอย่ำงเพื่อประกอบกำรอธิบำยเท่ำนั้น ทั ้งนี้  ยังไม่รวม

คำ่ธรรมเนียมกำรขำย หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถำ้ม)ี 

2. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่ำหน่วยลงทนุทุกสิน้วันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำรถัดไป เวน้แต่

วันท ำกำรนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่ำงประเทศที่กองทุนเขำ้ไปลงทุน และประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกำรลงทนุ หรอืวันตำมทีบ่รษัิทจัดกำรประกำศก ำหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุกำรณ์ไมป่กต ิ

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน 

ภำยใน 1 วันท ำกำรถัดไป ทัง้นี้ ใหใ้ชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้เป็น

เกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดังกลำ่ว 

(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสดุ โดยประกำศ

ภำยใน 2 วันท ำกำรถัดไป 

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ 

โดยประกำศภำยใน 2 วันท ำกำรถัดไป 

ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนในประเทศหรือกองทุนต่ำงประเทศที่กองทุนเขำ้ไปลงทุนไม่ไดป้ระกำศ และ/หรือ

น ำสง่ขอ้มูลมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนใหกั้บบรษัิทจัดกำรจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถค ำนวณ
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และประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตำมขอ้ 

(2.1) ถงึ (2.4) ได ้บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำหน่วยลงทุน และ

รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยไม่ชักชำ้ ทัง้นี้ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่บรษัิทจัดกำรไดร้ับขอ้มูลมูลค่ำ

หน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศหรอืกองทุนต่ำงประเทศทีก่องทุนเขำ้ไปลงทุนแลว้และประกำศในวันท ำ

กำรถัดจำกวันค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทนุดังกล่ำว 

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

(3.1) กำรใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน หรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยตอ้งไดร้ับกำรรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังตอ่ไปนี้ 

(ก) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัด

เศษทศนยิมตำมหลักสำกล 

(ข) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยม

ตำมหลักสำกล ส ำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษ

ทศนยิมต ำแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน

จะตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

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

โดยตัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมที่

ค ำนวณไดใ้น (3.1)(ข) 

(ง) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัดเศษทศนิยม

ตำมหลักสำกล แต่ใชผ้ลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนิยม

ต ำแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์นัน้

รวมเขำ้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

(3.2) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจง้ขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรือ

ชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสมโดยถอืว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษัิทจัดกำร และสถำนทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนกำร

ขำยหรือรับซือ้คนืใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบัน บรษัิท

จัดกำรจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลำ่วดว้ยหรอืไม่ก็ได ้

บรษัิทจัดกำรไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้ เมือ่มเีหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่บรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ โดย

ใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดังกลำ่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รำกฏเหตดุังกลำ่ว 

ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ภำยใน 2 

วันท ำกำร 

16.3. แหลง่ขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดกำรจะประกำศมลูค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ

ผ่ำน Website ของบริษัทจัดกำร:www.talisam.co.th หรือช่องทำงอื่นที่ เหมำะสม เช่น NAV Center: 

www.thailandmutualfund.com เป็นตน้ 

อนึ่ง หำกมีเหตุท ำใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำรได ้บรษัิทจัดกำรอำจ

พจิำรณำประกำศผำ่นชอ่งทำงอืน่แทน เชน่ NAV Center หรอืชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทำงกำรประกำศอืน่แทนกำรประกำศผ่ำน Website ของบรษัิท

จัดกำร เชน่ NAV Center หรอืชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสมโดยถอืว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรือวธิีกำรอืน่ใดที่

บรษัิทจัดกำรก ำหนด  



 กองทนุเปิดทาลสิ หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE  29 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง : 

กรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทนุหรอืรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

สว่นที ่1 กำรด ำเนนิกำรกรณีมลูคำ่หน่วยของกองทนุปิดไมถ่กูตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วย

ของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง 

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/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

มีผลต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครั ้งต่อไป 
ใหแ้กไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับ
แต่ วันที่พบว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 
 

 
 

 

 
ตัง้แต่วันทีพ่บว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2. ≥ 1 สตำงค ์และ

≥ 0.5 % ของ
มลูคำ่/รำคำ

หน่วยทีถู่กตอ้ง 

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) ร ำยงำนตอ้งมีส ำร 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 

 

 

2.1.2.3 ด ำเนินกำรโดยวธิีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน

สำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแกไ้ข
มูลค่ำ/รำคำหน่วย และวัน เดอืน ปี ที่มีกำร

แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

 

2.2 หลักเกณฑเ์พิม่เตมิเฉพำะกองทนุเปิด โดยด ำเนนิกำรเฉพำะ

มลูคำ่/รำคำหน่วยของวันทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม 2. 

 

 
 

 
 

 

ภำยใน วันท ำกำรถั ด
จำกวันที่พบว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 
 

 

 
 

 
 

ภำยในวันท ำกำร 
ถั ดจำก วันที่ ค ำน วณ

มู ล ค่ ำ / ร ำ ค ำ ห น่ ว ย

ยอ้นหลังเสร็จสิน้ 

ภ ำ ย ใ น วั น ที่ ผู ้ดู แ ล

ผลประโยชน์ รั บ รอง
ขอ้มูลในรำยงำนตำม 

2.1.2.1 

ภำยใน 3 วันท ำกำรนับ
แตวั่นทีผู่ด้แูล

ผลประโยชนร์ับรอง
ขอ้มลูในรำยงำนตำม 

2.1.2.1 

 
 

 
ตำม 2.1.2.1 
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

2.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำรแกไ้ข
รำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของ

กำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อพบว่ำรำคำหน่วยไม่
ถกูตอ้ง 

2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสร็จ 

2.2.32 ด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ำยคนื
หน่วยในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งทรำบ

ถงึกำรแกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 
 

 

2.2.4 จัดท ำมำตรกำรป้องกันเพือ่มใิหร้ำคำหน่วยไมถู่กตอ้ง
และส่งรำยงำนดังกล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำร

แกไ้ขรำคำหน่วยยอ้นหลังตำม 2.1.2.1 ใหส้ ำนักงำน 
เวน้แตใ่นกรณีทีร่ำคำหน่วยไมถู่กตอ้งมสีำเหตมุำจำก

ปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้ให ้บลจ. ส่ง
ส ำเนำเอกสำรที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่

รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอก

ที่ไม่อำจควบคุมไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำนดังกล่ำว
แทน 

 

 

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับ
แ ต่ วั น ที่ ผู ้ ดู แ ล

ผลประโยชน์ รั บ รอง

ขอ้มูลในรำยงำนกำร
แ ก ้ไ ข ร ำ ค ำ ห น่ ว ย

ยอ้นหลังและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับ

แ ต่ วั น ที่ ผู ้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ รั บ รอง

ขอ้มูลในรำยงำนตำม 
2.1.2.1 

สว่นที ่2 กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ให ้บลจ. ปฏบัิตติำมหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ 

1. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีทีผู่ซ้ ือ้มหีน่วยเหลอือยู ่ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มมีูลค่ำ

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 
1.1.2 กรณีที่ผูซ้ ือ้ไม่มีหน่วยเหลอือยู่3 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 ำนวนหน่วยทีเ่หลอือยู่นัน้ และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำร ใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.2 กรณีรับซือ้คนื 1.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 
1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคืนเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของ

รำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 
1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคนืไม่มีหน่วยเหลอือยู่ ใหบ้รษัิทจัดกำรจ่ำยเงนิของกองทุนเป็นจ ำนวน

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

2. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง > ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ ำนวนซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่

ถกูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 
2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ซ้ ือ้ 
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2.2 กรณีรับซือ้คนื 2.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่

มมีลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 
2.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้รษัิทจัดกำรจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรให ้

กองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู ่

2.2.3 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยอยูน่อ้ยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 
2.2.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลอือยู่นัน้และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1 ใหบ้รษัิทจัดกำรจัดใหม้สี ำเนำรำยงำนไว ้ณ ทีท่ ำกำรของบรษัิทจัดกำร. เพือ่ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เขำ้

ตรวจ 

2 ไมใ่ชกั้บกองทนุปิดทีม่หีน่วยเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์และไดป้ระกำศกำรแกไ้ขมลูค่ำหน่วย

ตำมระเบยีนหรอืขอ้บังคับของตลำดหลักทรัพยแ์ลว้ 

3 ไม่ใชกั้บกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้เช่น รำคำหลักทรัพยต์ำม

รำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลักทรัพยห์รอืศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองว่ำ

มสีำเหตดุังกลำ่ว 

หมำยเหต ุ1. ในกรณีที่บรษัิทจัดกำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หรือผูข้ำยคนืหน่วยรำยใดมีมูลค่ำไม่ถงึ 100 

บำท บรษัิทจัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้ือหน่วย แต่ถำ้

บคุคลดังกล่ำวไมม่สีถำนะเป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษัิทจัดกำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 5 วันท ำกำร

นับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ับรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

    2. กำรจ่ำยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษัิท

จัดกำรอำจจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรแทนกองทนุก็ได ้

17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง:  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดกำร :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดกำรกองทนุทำลสิ จ ำกัด  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ 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) :  
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18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร

จดัการ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลำ่ว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน

ขอ้ผกูพันระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมที่

ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย ์พ.ศ.2535 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด:  

เป็นไปตำมประกำศ 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม:  

เป็นไปตำมประกำศ 
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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) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด 

(ค) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง 

เพิม่เตมิ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทุนของโครงการที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ โดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุเป็นหลัก 

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหุน้อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ 

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

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืในวันท าการถัดจาก

วันทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แต่กรณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ซ) เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวม ภายใตห้ัวขอ้ 19 ของ

โครงการจัดการกองทนุรวม 

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชนต์่าง ๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณี

ทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

(ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

(ฎ) ปฏบัิตกิารอืน่เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วัตถปุระสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต ้

ขอบเขต หนา้ที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฏ) ปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบอืน่ตามที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ

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

แกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
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(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และกองทุน

รวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนรวมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที่
เรยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ข) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 
"คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ

แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงื่อนไขในการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ในสว่นขอ้
ผกูพันนี้ 

(ข) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ วธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

(ค) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทนุรวมทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ 

(ง) จัดใหม้ีผูช้ าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้  โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(จ) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบคุคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ ทีป่รกึษากฎหมาย 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

(ช) แตง่ตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และด าเนนิคด ีรวมทัง้ด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหนี้ หรอืเพือ่ปกป้อง

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม 

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ 

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวกั้บผูด้แูลผลประโยชน ์

(ข) จัดใหม้กีารเก็บรักษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้ 

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทุกสิน้วันท าการนัน้ 

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีูลค่าเกนิอัตราส่วนที่ก าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุน 

หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกล่าวใหแ้กผู่ถ้ือ
หน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิน้

ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่าน

ระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 ของขอ้ผกูพันนี้กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่

รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ซ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกับกองทนุรวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญช ี

(ซ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชหีรือปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว โดยรายงานดังกล่าวจะ

แสดงขอ้มลูอย่างนอ้ยตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่ผา่นระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชี้

ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวม
เลกิตามขอ้ 22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท าและสง่รายงาน

ตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่จัดท าและสง่รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลัง
ส าหรับปีบัญชนัีน้ 
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(ฌ) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุตามขอ้ (ช) และ (ซ) ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่ใชเ้ป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมที่ผูล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน

รวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ 

(ฎ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวน และมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันท าการสุดทา้ย
ของเดอืน ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวันท าการที ่20 ของเดอืนถัดไป 

(ฏ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นขอ้ (ฎ) ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

(ฐ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ฑ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 22 ของขอ้ผกูพันนี้ 

(ฒ) จัดสง่และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญที่ผู ้
ลงทนุควรทราบ พรอ้มใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ และจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวมไว ้

ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

(ณ) จัดท าและสง่ขอ้มลูการจัดการกองทนุรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ด) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจ
จะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อการตัดสนิใจในการลงทุน หรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวม 

(ต) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3) 

(ถ) ด าเนนิการตดิตามทวงถาม ด าเนนิคดหีรอืด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหนี้หรอืปกป้องสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ ของ

กองทนุรวม 

(ท) ปฏิบัติหนา้ที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่

ของบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้

ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการ
กองทุนไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ : 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทุน

รวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0 2296 3582 

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดร้ับค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ทัง้นี้ ไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

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

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต 

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และทรัพยส์นิของลูกคา้

รายอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบาย
การลงทุนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุน

รวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นว่าการ

นัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บรษัิทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ จน

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม หรอืไมไ่ดป้ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถงึเหตุการณ์
ดังกลา่ว 

(5) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของ

กองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวม ทีฝ่ากไว ้

(6) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักการทีก่ าหนดภายใตห้ัวขอ้ 16 “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณ และการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(7) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่ 

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษัิทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย 

โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทุนที่ไดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุจ าเป็น ท าใหไ้ม่สามารถ 
จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่า

ทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สามารถช าระเงนิ

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการ

ลงทนุประกาศก าหนด 

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพือ่กองทุนรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิ
สดตามตราสารแหง่หนี้ 

การด าเนินการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการจัดท าการใหค้วาม เห็นชอบเป็น

หนังสือ และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ในทันททีกุครัง้ทีเ่กดิกรณี โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลักฐานการใหค้วาม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(8) ด าเนินการอืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ รับผดิชอบของผูดู้แล

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

(9) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึ

ประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกล่าว 

(10) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
จากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้ับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ส าหรับคา่ใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นค่าใชจ่้ายของกองทนุรวม 

(11) ดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้มี) ในกรณีที่ผูช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(12) จ่ายเงนิเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูช้ าระบัญชตีามมูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิี่คงเหลืออยู่

หลังจากทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการกองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนรวมไดม้า

หรือจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ที่ดูแลการเบกิจ่ายหรือไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งการ
จัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

หากมเีหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่าง ๆ ดังกล่าว

ในวรรคหนึง่ ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรอืปลอม ผูดู้แลผลประโยชน์มี
หนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี

(14) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดส่งใหบ้รษัิทจัดการเพื่อใชป้ระกอบการจัดท า

รายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วัน
ถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(15) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท า

หนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวม ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นเพือ่ใหก้ารด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่เสร็จ

สิน้สมบรูณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการตอ่ไดทั้นท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชนยั์งคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรอืมีไวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้ง

จัดใหม้ีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือ

พจิารณาด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน

รวมและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวม และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย
สิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นความผดิของผูด้แูล 

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรูม้าเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ทราบ เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดย

อ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรือการไม่
กระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไม่มเีหตุอันสมควรของผูดู้แลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจา้ง บรวิาร หรอืบุคคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้ก่

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชือ่ในหนังสอืเพื่อรับรอง
ความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
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ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้จะ

เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์: 

บรษัิทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ 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 าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ให ้
กระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญา

แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม : 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์02 296 3582 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือศูนยร์ับฝากต่างประเทศ หรือผูร้ับฝากทรัพยส์นิที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้เพื่อเก็บ
รักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 
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3. ผูส้อบบญัช:ี  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ 

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชรีับรองท่ัวไป 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์0-2296-2000 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย:  

ไมม่ ี

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : 

บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนเพิม่เตมิหรือยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนในภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิท

จัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนเพิ่มเตมิ ผูส้นับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้จะตอ้ง

ปฏบัิตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนุนทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยู่กอ่นแลว้ 

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 ี
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13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนกับบรษัิทจัดการ หรอืผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่

บรษัิทจัดการแต่งตัง้ (ถา้มี) ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" ทัง้นี้ 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : 

ไมม่ ี

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 13 “เงื่อนไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอน

หน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้

สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 13 

“เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ข วธิกีารจัดการได ้

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19 "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และ

วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการ

หรือบรษัิทหลักทรัพย์ที่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน

เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง

รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหัวขอ้การเลกิกองทุนรวม

ของขอ้ผูกพันนี้ โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่

กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนดจะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยมสีทิธนิ าคา่ซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปขอลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยแสดง

หลักฐานการซือ้หน่วยลงทุนทีอ่อกโดยบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ สทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกับภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ทีจ่ะมกีารแกไ้ขและ/หรอืเพิม่เตมิในภายหลัง ซึง่ผู ้

ลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดดังกล่าวไดจ้ากคู่มือการลงทุนเกีย่วกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม ซึง่ออก

โดยสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน หรอืเอกสารเผยแพร่ เกีย่วกับสทิธประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่

การออม 

- สทิธใินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนเงนิลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ : 

(1) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนการลงทนุในหน่วยลงทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมภายใตก้ารบรหิาร ของบรษัิท

จัดการเอง หรือกองทุนรวมเพื่อการออมของบรษัิทจัดการอืน่ได ้(แต่ในช่วงแรกยังไม่เปิดใหส้ับเปลีย่นระหว่าง

บรษัิทจัดการได)้ และสามารถนับระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุต่อเนื่องกันได ้หากการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
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หรือโอนเงนิลงทุนดังกล่าวเสร็จสิน้ ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่บรษัิทจัดการตน้ทางไดร้ับค าสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของกองทนุรวมเพือ่การออม กองทุน

หนึง่/หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมชนดิหนึง่ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่/หน่วยลงทุนชนิด เพือ่การออมอืน่ 

ซึง่สามารถโอนไปยังกองทนุใดกองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุ/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมชนดิใดชนดิหนึง่หรือ

หลายชนิดก็ได ้ตามค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน พรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดที่เกดิขึน้

ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บรษัิทจัดการไดร้ับค าสั่งสับเปลีย่น หน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การ

สับเปลีย่นหรอืโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษัิทจัดการจะจัดท า

เอกสารหลักฐานการโอนสง่มอบใหแ้กก่องทนุรวม เพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมทีร่ับโอนเก็บไวเ้ป็น

หลักฐาน เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

(2) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมของ

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนผูถ้ือหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน 

หรอืเหตอุืน่ใด ตามหัวขอ้การเลกิกองทนุรวมของขอ้ผกูพันนี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการ

ออมอืน่ ในกรณีทีม่เีหตุตอ้งเลกิกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะ

ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมอืน่ 

ทีม่นีโยบายการลงทุนหรอืความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกองทุนรวมเดมิ หรอืไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต ่าสุด เป็นตน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนและตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุทัง้หมดในบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วย ลงทุน

ชนดิเพือ่การออมเดมิไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอืน่ ภายใน 5 วัน ท าการ เมือ่

เกดิเหตุการณ์ ตามหัวขอ้การเลกิกองทุนรวมของขอ้ผูกพันนี้ ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เวน้แต่กฎหมาย

ก าหนดใหเ้ป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ การสบัเปลีย่นหรอืโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อ

การออม บรษัิทจัดการจะจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนสง่มอบใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนิด

เพือ่การออมทีร่ับโอนเก็บไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงเจตนาว่าไมต่อ้งการโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุน

ชนดิเพือ่การออมอืน่ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามประสงคจ์ะรับช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ทัง้หมดในบัญชีของผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดจ้ากการ จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมภายหลังจากการช าระบัญชเีสร็จสิน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตตุอ้งเลกิกองทนุตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะถอืวา่ ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุมคีวามประสงคใ์หบ้รษัิทจัดการด าเนนิการ ตามการแสดงเจตนาครัง้แรกของผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ เวน้แต่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดม้กีารขอแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลัง ตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

13.8. อืน่ ๆ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่

ไดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าสว่น

ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้ับประโยชน์ตอบแทน

หรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 
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14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ:  

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ:  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ : 

กองทุน จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละราย เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

รอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุรูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนินการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซื้อหน่วย

ลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

จะบันทกึชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะ

ถอืเอาบคุคลทีม่ชี ือ่แรกในใบค าสัง่ขอเปิดบัญชเีป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูร้ับเงนิทีไ่ด ้

จากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ เพือ่เป็นการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุนในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้

แรก และ/หรือ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ หรอืขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะจัดส่ง

หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ระบุในค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ 

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในหนังสอื

รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่ใดใหกั้บผู ้

สั่งซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่บรษัิทจัดการก าหนด รวมถงึ

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรือเพิม่เตมิเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุน และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถอืว่าเป็น

การด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุน

มอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

ไมม่ ี
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16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

กรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบปัญหา 

ขาดสภาพคล่องหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

สว่นที ่1 การด าเนนิการเมือ่มกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้หรอืเมือ่มปีรากฎขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล 

การด าเนนิการ 

ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ

มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตาม

สทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้1 หรอืเมือ่

ปรากฎขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่า

ตราสารทีล่งทนุโดยมนัียส าคัญตอ่ NAV ของกองทนุ

นัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล2 

1. การก าหนดใหเ้ป็น 

ผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิ

ไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีน

ผูถ้อืหน่วย ณ วันทีบ่รษัิทจัดการบันทกึ

มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 เวน้แต่บรษัิทจัดการด าเนนิการตาม 

1.2 กอ่นแลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อก

ตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหนี้เป็นผูม้สีทิธไิดก็้ได ้หรอืเมือ่

ปรากฏขอ้เท็จจรงิที ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้

เห็นวา่ตราสารทีล่งทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพ

คลอ่ง หรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่

สมเหตสุมผล 

2. การแจง้ตอ่

ส านักงาน

คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

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

วันที ่บรษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืวันทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึ

พฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นที่บรษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 

0 หรอืนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะ

ไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

3. การจัดใหม้ขีอ้มลู จัดใหม้ขีอ้มลูตาม 2. ไวท้ีส่ านักงานใหญ ่

ส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการและ

สถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย

ของกองทนุ ภายในวันท าการถัดจากวันที ่

บรษัิทจัดการแจง้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย30 วันดว้ย 

- 

1 บรษัิทจัดการไม่ตอ้งน าตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
2 บรษัิทจัดการไม่ตอ้งน าตราสารนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พจิารณาแลว้มีความเชือ่ โดยสุจรติและ

สมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่

สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ โดย

ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ไดม้กีารก าหนดผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตาม 1. บรษัิทจัดการ

จะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันเพือ่กองทนุไดต้่อเมือ่มกีารด าเนนิการ ดังนี้ 
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(1) ระบรุายละเอยีดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ไวใ้นขอ้ผูกพัน 

(2) ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยกอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ โดยด าเนนิการดังนี้ 

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิที่กองทุนจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่น มูลค่าของทรัพย์สนิ 

ประมาณการค่าใชจ่้าย เชน่ ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ ค่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ และค่าใชจ่้าย

ในการจ าหน่ายทรัพยส์นิ เป็นตน้ 

(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 

(2.3) จัดใหม้หีรอืจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้่ามกีารผดินัดช าระหนี้เกดิขึน้ 

(2.3.2) บทวเิคราะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวเิคราะหท์ี่บรษัิทจัดการจัดท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อก

ตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้

สว่นที ่2 การด าเนนิการเมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุ 

การด าเนนิการ รายละเอยีด 

1. แจง้ขอ้มูลต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วันท าการนับแต่วันทีไ่ดร้ับ

ทรัพยส์นิมา 

ขอ้มลูดังนี้  

ประเภท จ านวน และชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง วันที ่บรษัิท

จัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ พรอ้มทัง้รายละเอยีด

เกีย่วกับทรัพยส์นิทีไ่ดร้ับโดยมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยเกีย่วกับทรัพยส์นิดังกลา่ว มูลคา่

ทรัพยส์นิ คา่ใชจ่้ายในการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวันท าการถัด

จากวันทีบ่รษัิทจัดการไดแ้จง้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตาม 1. เป็นระยะเวลา 

≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิท

จัดการตลอดจนสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้น

การซือ้ขายหน่วย 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการด าเนนิการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการระบุไว ้

ในการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถัดจากวันทีไ่ดร้ับทรัพยส์นินัน้มาวา่

กองทนุไดร้ับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ซึง่ผูล้งทนุสามารถขอดูรายละเอยีดไดท้ี่

ส านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ โดยใหร้ะบไุวใ้นการประกาศ

ดังกล่าวไมน่อ้ยกว่า 3 ครัง้ตดิตอ่กัน 

3. ก าหนดราคาทรัพยส์นิทีก่องทุน

ไดร้ับมาจากการรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิอืน่ 

เพือ่ใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดย

ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุทีม่กีาร

รับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

4.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 บรษัิทจัดการตอ้งไมน่ า

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ

อืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 4.1 บรษัิทจัดการตอ้งน าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
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การด าเนนิการ รายละเอยีด 

5. ด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก

การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

5.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 ใหบ้รษัิทจัดการ จ าหน่าย

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท า

ไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ (เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยที่

มสีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพันและตามหลักเกณฑ์

และวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับ

ช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้สามารถลงทนุได ้บรษัิทจัดการอาจ

มไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วต่อไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้ไม่สามารถลงทนุไดบ้รษัิทจัดการ

ตอ้งจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดย

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการ

อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีทีม่คี่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากทรัพยส์นิของ

กองทนุ เวน้แตก่รณีกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธิ

เรยีกรอ้งเป็น 0 ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากเงนิส ารอง รายได ้หรอืผลประโยชนท์ีไ่ด ้

จากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแกผู่ถ้อืหน่วยภายใน 45 

วันนับแต่วันทีม่เีงนิไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้

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 บรษัิท

จัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่าย

ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจะคุม้กับภาระคา่ใชจ่้ายก็ได ้

 หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จน

ครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้นัน้

ไมคุ่ม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของกองทนุ

ก็ได ้ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกลา่วไดต้่อเมือ่ไดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นขอ้

ผกูพันแลว้ 

6.4 ส าหรับกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง

เป็น 0 หากตอ่มาปรากฏว่าบรษัิทจัดการไดร้ับช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธิ

เรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎชือ่ตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 
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17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ:  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธใิด 

ๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชือ่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือตาม

กฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม 

เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และการโอนหน่วย

ลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี:  

หากผูถ้ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 

บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุน

ชนดิดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบ

ใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ตอ้งไดร้ับมติ

พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิู ้

ถอืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน 

หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ

ดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน

ไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือ

มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
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20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั:  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตาม

และไมข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจ

ของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้ีสาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้ับมติ

โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบ

ตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน ์พรอ้ม

ทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความ

จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ:  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวม และการ

ฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบัิตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวมหรอืผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแกไ้ขเยยีวยา

ความเสยีหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการ

กองทนุรวมยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการได ้

22. การเลกิกองทนุรวม:  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ : 

22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ย

กวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด 

(3) เมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันใดวันหนึง่เกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด หรือ มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาหา้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

ตดิต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดแต่ไม่รวมถงึ



 กองทุนเปิดทาลสิ หุน้ยูเอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (ขอ้ผกูพนั) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE  48 

กรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมอทีีเอฟ และกองทุนรวมที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติ

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจาก

กองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างพอเพียง และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

เหลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) เมื่อปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการกองทุนพิจารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมี

การขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ (3) และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

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

เวน้กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน 

22.1.3 เมือ่ไดร้ับความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาเลิกโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบรหิารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษัิท

จัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป หาก

ปรากฎวา่ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการทีข่ัด

หรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดย

อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

เกีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

22.1.6 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควร

สงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนินการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่

เกีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่ม่มกีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่

อาจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษัิท

จัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืด าเนนิการแลว้แต่ไม่

สามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

22.1.7 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรอืเมือ่ส านักงานมคี าสั่งเพกิถอนการ

อนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการ

จัดตัง้และจัดการกองทนุ 

22.1.8 ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สุดลงของการอนุมัติ

ใหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมหรอืด าเนนิการตามขอ้ 5.5 “การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการ

กองทนุรวมได ้

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม : 

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลกิดว้ยเหตตุามขอ้ 22.1.1 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังนี้ 

1. แจง้ผูถ้ือหน่วยที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้ือ

หน่วยได ้

2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์
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3. แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) จ าหน่ายทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุน ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่เกดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน เพื่อ

รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยใหผู้ถ้อืหน่วยโดยอัตโนมัต ิ

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท า

การนับแต่วันทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็น

การเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

 ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตัง้แตวั่นทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

2.1 ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้ราบ ตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี้ 

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยไป

ยัง SSF อื่นตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่เก็บ

คา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยัง SSF อืน่

อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการเพือ่โอนยา้ย

การลงทุนไปยัง SSF อืน่ที่ผูถ้ือหน่วยก าหนด และผูถ้ือหน่วยจะ

ไดร้ับยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยเมือ่เป็นไป

ตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดย

โอนยา้ยไปยัง SSF อืน่ที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิท

จัดการเดยีวกัน 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัท

จัดการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

บริษัทจัดการตอ้งค านึงถึงระยะเวลาที่ผูถ้ือหน่วยจะ

สามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

2.2 แจง้โดยวธิกีารดังนี้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ 

ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้

(2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซต์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกดิ

เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่ว ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกดิ

เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

4. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. ภายใน 10 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิ

เหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

5. ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทุนไปยัง SSF อืน่ตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นขอ้

ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 

 

  



 กองทุนเปิดทาลสิ หุน้ยูเอส เอ็นดคีวิ-เฮดจ ์

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (ขอ้ผกูพนั) --- TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE  50 

22.2.2 กรณีการเลกิกองทุนรวม เพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวม

ลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังนี้ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

1.2 แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้นเว็บไซต์ของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีที่หน่วยของกองทุนนัน้เป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥ 5 วันท าการกอ่นวันเลกิกองทนุ 

2 ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่งดังกลา่ว  ≥ 5 วันท าการกอ่นวันเลกิกองทนุ 

3 จ าหน่ายทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย์ และต๋ัวสัญญาใชเ้งนิที่มี

ก าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุ 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ:  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีการช าระบัญชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ เพือ่ท า

หนา้ทีร่วบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวม แลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ

อย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

ส าหรับค่าใชจ่้าย และเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทุนรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิเท่าที่คงเหลอือยู่ตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยถอือยู่ตามหลักฐานทีป่รากฎใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลิ าเนาในประเทศไทย และไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะอา้งองิที่อยู่

ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม เป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้หากปรากฎว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกล่าว

ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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