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ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที ่5 สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

▪ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือชีช้วน รวมถึงคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพใหเ้ขา้ใจ และควรเก็บหนังสือชีช้วนและคู่มือ
การลงทนุไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

▪ ผูล้งทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพใหเ้ขา้ใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรบัคู่มือการลงทุนท่ี
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวม
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวได้ 

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

ภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่ม และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากรดว้ย 
▪ ในกรณีท่ีกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุน

อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค  าสั่งไวไ้ด ้
▪ เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัท
จดัการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนหรือรบั/ปฏิเสธสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุหรือรบั/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้โดยบคุคลที่บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท่ี์
จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุ
ใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บคุคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

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

ชื่อโครงการ : กองทนุเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ 

  TALIS DIVIDEND STOCK RMF 

  (TLDIVRMF) 

อายุโครงการ   : ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม    : วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

วันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม : วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ท่ีมี
ปัจจัยพืน้ฐานดี รวมถึงมีแนวโนม้ท่ีจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑค์ดัเลือกท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และหากกองทนุมีการลงทนุในหลกัทรพัย ์และ/หรือ ทรพัยส์ินอื่นนอกเหนือจากก าหนดไวข้า้งตน้ การลงทุน
นัน้จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่ท าใหก้องทุนมีฐานะการลงทุนสทุธิ (net exposure) ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน  ทัง้นี ้บริษัทจดัการมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกหลกัทรพัย ์ดงันี ้
(1) ผลประกอบการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตของบริษัทผูอ้อกตราสาร  
(2) การคาดการณก์ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสาร 
โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างนอ้ยทุกครัง้ท่ีมีการประกาศ
งบการเงิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยอ์ย่างมีนัยส าคญั ผูจ้ดัการกองทุนก็จะ
ปรบัเปลี่ยนการลงทนุใหเ้หมาะสมโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรพัยข์า้งตน้ 
ในส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย ์หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ETF) รวมถึงกองทุนอาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซือ้คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้โดยมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างไดต้ามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรือใหค้วามเห็นชอบ 
นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้ และตราสารหนีท่ี้ไม่ไดร้บัการจัดอนัดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
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ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผูล้งทุนมีโอกาสท่ีจะไดร้บัก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนมีการปรบัตวัสงูขึน้ และเน่ืองจาก
เป็นกองทนุท่ีส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบผกูพนัระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายขุองผูถื้อหน่วยลงทุน ส าหรบัผูล้งทุน
ท่ีซือ้หน่วยลงทุนและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดทัง้ใน
ปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคตจึงจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี  ทัง้นี ้ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อก าร
เลีย้งชพีและคู่มือการลงทนุใหเ้ขา้ใจก่อนการลงทนุ 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทนุรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: 1,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุน

ของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการออมเงินแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลังเกษียณอายุ  โดยที่สามารถยอมรบัความ

เสี่ยงไดใ้นระดับสูงจากการลงทุนในตราสารทุน เพื่อโอกาสรบัผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้นอกจากนี้ การ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลีย้งชีพ  ผูล้งทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ต่อเน่ืองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

Q: ปัจจัยใดทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A: ความผนัผวนทางดา้นราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้กบัหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทุนลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมทีม่ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุรวมนีไ้ม่มีการประกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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Q: กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกองทนุคือวนัท่ี 31 ตลุาคม ของทกุปี 

ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

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

น าจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรือขายหลักทรพัย ์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และค่าธรรมเนียมส าหรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทุนส าหรบัช่วงการเสนอขายครัง้แรก เท่ากับ
รอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเท่ากับ 10.1070 บาทต่อหน่วย  
โดยหากผูล้งทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว ผูล้งทนุจะไดร้บัจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 
98.9413 หน่วย (1,000/10.1070) 

 ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ดงันี ้
 ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก (IPO): “ทกุวนัท าการ” 

▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ เวลา เริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. หรืออาจพิจารณารบัค า

สั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th 

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO): “ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน*” ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ
จนถึงเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้จะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม ซึ่งบริษัทจดัการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อ
ทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนใหผู้ล้งทนุทราบต่อไป โดยผูล้งทนุสั่งซือ้ครัง้แรกไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท และครัง้ต่อไป
ไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท  ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้  
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น.  
▪ อินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 

 อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
 (ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือตามที่บริษัท 
 จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

 ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

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

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

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co.th/
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 014-8-70556-9 

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

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

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 100-0-03097-0 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 889-1-02148-6 

• บริการทางอินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th เวลาเริ่มใหบ้ริการ -15.30 น. 

• แอปพลิเคชนั Streaming for fund 

* ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก * 

 วิธีการรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน* ตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะช าระเงินคืนใหผู้ล้งทุนภายใน 5 วนัท าการ (ปัจจุบนัภายใน 3 วนัท าการ) นับแต่วนัค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุ โดยการโอนเขา้บญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายช่ือผูล้งทนุ ตามที่ผูล้งทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ 
หรือวิธีอื่นใดท่ีบลจ.ก าหนด 

ผูล้งทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน* ไดท่ี้  : 
▪ บลจ. ทาลิส จ ากดั โทร 0-2015-0222 เวลา 8.30 น.– 15.30 น. 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ เวลา เริ่มใหบ้ริการ -15.30 น.  
▪ อินเตอรเ์น็ต TALISAM ONLINE ภายใต ้www.talisam.co.th  
▪ แอปพลิเคชนั Streaming for fund 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั  
(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน หรือตามท่ีบริษัท
จดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้

ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้  

http://www.talisam.co/
http://www.talisam.co.th/
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(ก)  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตน
ของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด  ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิ น
แก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือขดัแยง้ต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนรายอื่น 
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ  

(ง) เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”)  การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดย
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบัหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุน
ใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทุนใหน้ัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บคุคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ี
อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมริกา 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลกัเกณฑข์องส านักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

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

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว ้ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดังต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตท่ีุท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
ยังไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่
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ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑท่ี์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง 

• การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตสุมผล (side pocket) 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

• การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่ งซื ้อ หรือค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื ้อขาย
หน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี  ้
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวม ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ท่ี สน.9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

ทั้งนี ้ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตอุื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบคุคล 

การหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
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กองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้
แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุออกไปได ้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถา้มี) ดงันี ้
1. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุ
ชื่อกองทุนตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทุนปลายทาง 
ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน น าส่งพรอ้ม 
“หนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้าร
จดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุ
ชื่อกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพปลายทาง (กองทุนนี)้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนงัสือรบัรองการซื ้อหน่วยลงทุน
ในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

3. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายงักองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ (รบัโอนยา้ย) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัท
จดัการอื่นมายงักองทนุนี ้สามารถท าไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้
1) กรอกรายละเอียดใน “ค าสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (กรณี เปลี่ยนแปลง 

บลจ.)” โดยไม่ตอ้งระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งการโอน 
2) ด าเนินการใหบ้ริษัทจัดการอื่นของกองทุนตน้ทาง ช าระเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางเขา้บญัชีเงิน

ฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้น าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใด
ท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

* ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก * 

Q:  กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

กองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูถื้อหน่วยลงทนุจึงไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น
หลกัประกนัได ้
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website 
ของบริษัทจดัการ: www.talisam.co.th ทกุวนัท าการ 

สิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีม้ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A: นายทะเบียนหน่วยลงทนุซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนทุก

ครัง้ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการท ารายการดังกล่าวของผู้ถือ
หน่วยลงทุน  โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก (IPO) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยนัการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ  

ส่วนในกรณีการท ารายการภายหลงัช่วงเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้ม
ใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนั
ท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 
A: สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ 

เนื่องจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือ
น าไปเป็นหลกัประกนัได ้

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ:   
 หากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท

จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

Q: ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียง ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 

A: ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียง และด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยบริษัทจัดการจะท าการติดประกาศ 
ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

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

http://www.talisam.co.th/
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การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการอนุมตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือ
การไม่ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดยไม่
ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูล้งทุน บริษัทจดัการกองทนุรวมยินยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้
สู่การพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมลูเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A: บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยด์า้นการจัดการกองทุนจากกระทรวงการคลงัในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไดร้บัการ
อนุญาตใหเ้ริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2559 และไดร้บัการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมในเดือนกันยายน 2559 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ส  านกังาน ก.ล.ต.) ซึ่งนบัเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรายแรกในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจจัดการลงทุนโดย
ไม่มีผูถื้อหุน้เป็นสถาบนัการเงินใด ๆ 

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นางโชติกา สวนานนท ์  ประธานกรรมการ 

2. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม  รองประธานกรรมการ 

3. นายประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ  กรรมการ 

4. นายรุจพงศ ์ประภาสะโนบล   กรรมการ 

5. นายกฤษณ ์จนัทโนทก  กรรมการ 

6. นางณฤดี จนัทรแ์จ่มจรสั  กรรมการและเลขาท่ีประชมุ 

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการลงทนุ 

3. นางณฤดี จนัทรแ์จ่มจรสั  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A: 1. นายประภาส ตนัพิบลูยศ์กัด์ิ 

 2. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม 

 3. นายวีระพล สิมะโรจน ์

 4. นางสาวปวเรศร ์ตัง้อภิชาติเจริญ 

 5. นายบญุประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ 
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A:  รายช่ือและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ัดการกองทุน แสดงไดด้งันี  ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
หน้าที่และความ

รับผิดชอบ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณท์ างาน 

1 นายวีระพล สิมะโรจน ์ ผูจ้ดัการกองทุน
ตราสารทนุ 

- BA (จิตวิทยา) (เกียรตินิยม
อนัดบั 2)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- MBA Indiana University 
at South Bend 

- CISA, CFA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการ (Assistant 
Manager) บริษัทเงินทุน
หลกัทรพัย ์ธนชาติ จ ากดั 

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

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

- หวัหนา้กลุ่มกองทุนกลุ่มตรา
สารทนุ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

2 นางสาวปวเรศร ์ต้ังอภชิาติเจริญ ผูจ้ดัการกองทุนตรา
สารหนี ้

- BA (การเงิน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- MBA Finance 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- CISA Level I 

- Assistant Vice President 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

- Vice President 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

3 นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ์ ผูจ้ดัการกองทุนตรา
สารทนุ 

- BA (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- CISA Level II 

- ผูช้่วยผูจ้ัดการกองทนุ 
บริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
จ ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 
จ ากดั (มหาชน) 
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน ์
A: ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เบอรโ์ทรศพัท ์

1.  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9500 
2.  บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
3.  บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5000 

4.  บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
5.  บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากัด 0-2861-4820 
6.  บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2618-1000 

7.  บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2696-0000 
8.  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 
9.  บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 

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

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

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

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

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

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภายหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุของกองทุน โดยผูส้นบัสนุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใต้
ระบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ก่อนแลว้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2296-2000 
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 ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2626-4531 

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 

ช่องทางทีผู้่ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก 

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

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบขอ้มลูเพิ่มเติมในภายหลงัได ้

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
  

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

• กองทุนจะท าการวิเคราะหปั์จจัยต่าง ๆ เช่น ตวัเลขเศรษฐกิจมหภาค อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และปัจจัยอื่น ๆ จะ

ส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ และปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสาร

ทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ ซึ่งจะท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในช่วงเวลานัน้ได้ 

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

http://www.talisam.co.th/
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• ในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโนม้ดอกเบีย้เป็นขาขึน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ซึ่งราคามีความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ตลาดอยู่ในระดบัต ่า และในทางกลบักันในสถานการณท่ี์ตลาดมีแนวโนม้

ดอกเบีย้เป็นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีร้ะยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลก าไรจากราคาตราสารหนีท่ี้จะ

เพิ่มขึน้ หรือกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้ใหอ้ตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ดอกเบีย้ 

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

• กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ และมีการติดตามและ

วิเคราะหข์อ้มลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นตน้ 

4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลักทรัพยไ์ด้ในระยะเวลา 
หรือราคาที่ต้องการ เน่ืองจากหลักทรัพยข์าดสภาพคล่อง 

• ในส่วนของตราสารหนีก้องทนุมีนโยบายก าหนดสดัส่วนขัน้ต ่าของการคงทรพัยส์ินท่ีมีสภาพคล่องสงูมาก 

• ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรพัยก์่อนตัดสินใจลงทุน  และมีการ

ประเมินความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องหลงัจากการลงทนุแลว้โดยสม ่าเสมอ 

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

• กองทนุจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร ผูค้  า้ประกนั หรือคู่สญัญา และคดัเลือกตราสารท่ีผูอ้อกมีคุณภาพ  

และมีการติดตามและวิเคราะหข์อ้มลูการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นตน้ 

ข้อมูลอืน่ ๆ 

• บริการขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการน าส่ง เผยแพรข่อ้มลู 
ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจัดการถึงผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจดัใหม้ีรูปแบบการตอบรบัขอ้มลูอื่น 
(ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใ หผู้้
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มด าเนินการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว ้ณ ส านักงานของบริษัท
จดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) โดยการด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดระยะเวลา ค่าใชจ้่ายในการน าส่ง และ/หรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดในลกัษณะท านองเดียวกันนี ้ซึ่งบริษัทจดัการไดค้  านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี ้ในการน าส่งจดหมาย/หนังสือถึงผูถื้อหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใน
อนาคต 

• การถือหน่วยลงทนุเกินหน่ึงในสาม 
หากผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อ
หน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 



หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS DIVIDEND STOCK RMF  15 

• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้ริการบคุคลอื่น (soft commission) 
1. บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าว

ในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชนต์อบแทนท่ีรบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ

ประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (Churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอ้งกระท าดว้ย
ความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนตามขอ้ 20.3.1 บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการรบั
ผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

• การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือกบับริษัทจดัการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับการรู ้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due 
Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใหข้อ้มลู และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ี้
ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้
ถือหน่วยลงทนุไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตุการณห์น่ึงหรือ
หลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
(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
การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ
ขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ 

(ค)บริษัทจดัการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบริษัทจดัการ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดัการ และ/หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจดัส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดของผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือ
บคุคลอื่นใด เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ทั้งนี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 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) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับตอ้งเสียภาษี
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ใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่ งมีถิ่นท่ี
อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตาม
หลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึง
หนา้ท่ีในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มใน
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 าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์
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 าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ี ผูถื้อหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
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 

• การออกหนงัสือรบัรองการซือ้/โอนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะท าการออกหนังสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุ
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี
ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะท าการออกหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุน
ในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น โดยมีรายการ
อย่างนอ้ยตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือ
ดงักล่าวพรอ้มเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ตอ้งไม่เกิน
กว่าระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

• ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกันมิได ้โดยบริษัท

จดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจ าน าหน่วยลงทุน หรือ

การน าไปเป็นหลกัประกนัไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ 

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

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

2 อนัดบัแรก 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

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

เป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึน้

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ี
ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

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

รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี ้£ 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย 

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

+ 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัท่ี

ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรพัยส์ินดงันี ้ 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์
ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุท่ีผูอ้อกตรา
สารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET) 

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

6.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

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

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ £ 
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   

ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

  
รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรพัยส์ินใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

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

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

6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด

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

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

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

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

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

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์ินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว   
ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ใ ด อั ต ร า ห น่ึ ง ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนักของทรพัยส์ินท่ีลงทุนใน benchmark 

+ 10%  

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

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

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

รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี   

2 ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน

ไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการ
ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 

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

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel 
III ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : 
อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน หรือคู่สญัญา 
(single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

6 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging limit) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ : ส  าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ product 
limit 

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

จ านวนหุน้ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III 
และศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)* 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหนีส้ิน
ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และ
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจน ามูลค่าหนีส้ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยขอ้มูลหนีส้ินทางการเงินนั้นจะต้อง
เป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตรา
สารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน 

 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อก
รายนั้นเป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

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

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตาม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ กองทุน 

CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้ 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากส 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 ท่ีออก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดังนี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ท่ีออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต ุ *หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ  United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นตน้ 

 **รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียก
เก็บจากกองทุนรวม* 

อัตราตาม
โครงการ (1) 

ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี (2) 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2561  
ถึง 31 ตุลาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2562  
ถึง 31 ตุลาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2563  
ถึง 31 ตุลาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 2.1380 2.1409 2.1396 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0363 0.0316 0.0316 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ 

ไม่เกิน 0.1284 0.0728 0.0660 0.0749 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสริมการ
ขายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ไม่เกิน 0.40 ต่อปี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 0.4561 0.3956 0.2386 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด 

ไม่เกิน 4.5154 2.7033 2.6340 2.4847 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง 0.2993 0.4538 0.4336 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน** 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1 พฤศจิกายน 2561  
ถึง 31 ตุลาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2562  
ถึง 31 ตุลาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2563  
ถึง 31 ตุลาคม 2564 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(Front-end Fee) *** ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (Back-end Fee) ***  ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ 

สบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน** 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1 พฤศจิกายน 2561  
ถึง 31 ตุลาคม 2562 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2562  
ถึง 31 ตุลาคม 2563 

เรียกเก็บจริง 
1 พฤศจิกายน 2563  
ถึง 31 ตุลาคม 2564 

• กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจาก
กองทนุรวมปกติเขา้กองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ 

• กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ 

สบัเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพภายใตก้ารจัดการของ บลจ. อื่น 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุตน้ทาง 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุปลายทาง 

ในอตัราค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) 
บริษัทจดัการจะยกเวน้
ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 
 
200 บาทต่อรายการ 
ในอตัราค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) 

ในอตัราค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
บริษัทจดัการจะยกเวน้ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 
200 บาทต่อรายการ 
ในอตัราค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี) 

ในอตัราค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
บริษัทจดัการจะยกเวน้ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 
200 บาทต่อรายการ 
ในอตัราค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี) 

ในอตัราค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
บริษัทจดัการจะยกเวน้ไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 
200 บาทต่อรายการ 
ในอตัราค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี) 

• ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน 
ก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ (Exit Fee) 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

• ค่าใชจ้่ายในการซือ้หรือขาย
หลกัทรพัย ์เมื่อมีการสั่งซือ้หรือสั่ง
ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(เก็บเขา้กองทนุ) (3) 

ไม่เกิน 0.30 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

ตามอตัราท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน

ก าหนด 

ตามอตัราท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนด 

ตามอตัราท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนด 

ตามอตัราท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
(Unit Transfer Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
หมายเหต ุ:  
(1) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถา้มี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (ถา้มี) ณ 
วนัท่ีค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
(2) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิท่ีใชใ้นการค านวณรอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ใชม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิถวัเฉลี่ยรายวนั 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีโ้ดยค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรือราคารบัซือ้คืนหรือราคาสบัเปลี่ยนเขา้ หรือราคาสบัเปลี่ยนออก 
ทัง้นี ้อตัราค่าใชจ้่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้หากตลาดหลกัทรพัยม์ีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว้ 
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุน ไดร้วมภาษี มลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภา ษีอื่นใด
แลว้ โดยบริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูล้งทุนโดยตรง 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรบัซือ้คืน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอตัราท่ีไม่
เท่ากนั โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดและหลกัเกณฑใ์หท้ราบต่อไป 
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 ทั้งนี ้  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอัตราใหม่ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 60 วัน ณ ส านักงานของบริษัทจัดการส านักงานใหญ่ และ
ส านกังานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีเปลี่ยนแปลง 
 หากสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้ง มีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือหลกัเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวโดยไม่ถือเป็น
การแกไ้ขโครงการ 

 

ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

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

      AVG.NAV(มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั) 
 

  PTR  =     14,929,542.90 
        12,197,171.83 

 
  PTR  =     1.22 
 
หมายเหตุ :  ขอ้มลู PTR เป็นขอ้มลูเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะท าใหผู้ล้งทนุทราบถึงมลูค่าการซือ้ขายทรพัยส์ินและสะทอ้นกลยทุธ์ 

   การลงทนุของกองทนุ ดงันัน้ ทรพัยส์ินที่น  ามาค านวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภทที่สามารถมีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ 
   เพื่อการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหนี ้เป็นตน้ ยกเวน้ทรพัยส์ินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการ 
   ลงทนุ ซึ่งโดยลกัษณะแลว้ไม่ไดม้ีการซือ้ขายเปลี่ยนมือ 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากัดในการใช้สทิธอิอกเสยีง 

ขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 

- ไม่มี- 

หมายเหตุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง ไดท่ี้ www.talisam.co.th 

  

http://www.talisam.co.th/
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลัง 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั(1) 

กองทนุ 
Year to 

date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (2) 3 ปี (2) 5 ปี (2) 10 ปี (2) 

ตัง้แต่
จดัตัง้ 

TLDIVRMF 23.50 14.54 8.24 37.20 2.85 N/A N/A 0.20 

Benchmark 15.10 9.95 0.32 45.00 0.57 N/A N/A 1.63 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 14.46 14.29 15.46 15.60 18.20 N/A N/A 16.71 
ความผนัผวนของ Benchmark 13.03 9.66 11.15 17.13 22.92 N/A N/A 21.01 

 
หมายเหตุ:  (1) เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564 คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.talisam.co.th 
 (2) ผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 

• ผลขาดทุนทีเ่กิดขึน้จริงของกองทุนรวม (Maximum drawdown) ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน : -46.48% 
 

• ตัวชีวั้ดของกองทุน (Benchmark): ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI) 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ 
มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์ินอืน่ 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม   %NAV  ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในประเทศ               14,222,424.52  101.63 

เงินฝากธนาคาร     

  ธนาคาร     

   เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  AA+(tha)      743,950.52      5.32  

หุ้นสามัญ     

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     

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


หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS DIVIDEND STOCK RMF  28 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม   %NAV  ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

  อาหารและเคร่ืองด่ืม     

   บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)                         442,260.00               3.16  

 ทรัพยากร     

  พลังงานและสาธารณูปโภค     

   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                         611,800.00               4.37  

   บริษัท เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                          408,480.00               2.92  

   บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)                            64,288.00              0.46  

 เทคโนโลยี     

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

   กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั                          290,780.00               2.08  

   บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                        770,000.00               5.50  

   บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                         711,750.00               5.09  

   บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)                          774,900.00               5.54  

 ธุรกิจการเงิน     

  เงินทุนและหลักทรัพย ์     

   บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ากดั (มหาชน)                          380,250.00               2.72  

   บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                         672,000.00              4.80  

   บริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน)                         729,300.00              5.21  

  ธนาคาร     

   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                         980,000.00               7.00  

   ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)                     1,113,900.00              7.96  

   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                         415,800.00               2.97  

 บริการ     

  บริการ     

   บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรวิ์ส จ ากัด (มหาชน)                      1,052,800.00              7.52  

  บริการเฉพาะกิจ     

   บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)                         702,234.00               5.02  

  พาณิชย ์     

   บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)                          262,400.00              1.88  



หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS DIVIDEND STOCK RMF  29 

รายละเอียดการลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ 

 มูลค่ายุติธรรม   %NAV  ของตรา
สาร 

ผู้ออก/ค า้
ประกัน 

  สื่อและสิ่งพิมพ ์     

   บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากัด (มหาชน)                           30,600.00               0.22  

   บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากัด (มหาชน)                          402,570.00               2.88  

 สินค้าอุตสาหกรรม     

  บรรจุภัณฑ ์     

   บริษัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน)                          719,810.00               5.14  

 อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง     

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์     

   บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)                          296,250.00               2.12  

   บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                          285,272.00               2.04  

   บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)                          430,560.00               3.08  

   บริษัท ออริจิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน)                          416,970.00               2.98  

  วัสดุก่อสร้าง     

   บริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน)                          513,500.00               3.67  

สินทรัพยอ์ื่นหรือหนีส้ินอื่น                  (228,466.45)         (1.63) 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ                  13,993,958.07         100.00  

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนทีก่องทุนลงทุนหรือมี
ไว้เป็นรายตัว 

ประเภท ผู้ออก 
วันครบ
ก าหนด 

อันดับความน่าเชื่อถือ จ านวน
มูลค่า 
ทีต่ราไว้ 

มูลค่า
ยุติธรรม ของตรา

สาร 
ของผูอ้อก/ค า้
ประกนั 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   AA+(tha) - 743,950.52 

รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

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

- - 
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(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้
ออก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 

743,950.52 5.32 

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

- - 

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

- - 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

บริษัท ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงอนัดบัเครดิตขัน้สงูสดุของอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย โดยอนัดบัเครดิตนีจ้ะให้กบัผูอ้อก

ตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดช าระหนีต้  ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรา

สารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย 

AA(tha) อนัดบัเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะใหก้ับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีคาดว่าจะมีความเสี่ยงของการ

ผิดนดัช าระหนีท่ี้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย โดยความเสี่ยง

ของการผิดนดัช าระหนีส้  าหรบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศท่ีระดบั 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิด

นดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีท่ี้ไดร้บัอนัดบัเครดิตภายในประเทศในล าดบัสงูสดุเพียงเล็กนอ้ย 

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

ผิดนดัช าระหนีท่ี้ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตาม

ก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

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

การผิดนดัช าระหนีป้านกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็

ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้

ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารหนีอ้ื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นส าหรับประเทศไทย 

F1(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถสงูสดุในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงิน เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย ภายใตร้ะบบการจดัอนัดบัเครดิต

ภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช ์อนัดบัเครดิตในระดบันีจ้ะใหก้บัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนี ้ท่ีมีความ

เสี่ยงของการผิดนดัช าระหนีต้  ่าท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย ใน

กรณีท่ีสภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีแข็งแกรง่เป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ ์"+" แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัเครดิตท่ีใหไ้ว ้ 

F2(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงินในระดบัท่ีดี เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดบัของความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ีสงูกว่า 
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F3(tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาท่ีระบไุวใ้นขอ้ผกูพนัทางการเงินในระดบัปาน

กลาง เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนีห้รือตวัตราสารหนีอ้ื่น ๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน

การช าระหนีด้งักล่าวมีความอ่อนไหวท่ีสงูกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ เมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตท่ี

สงูกว่า 

   หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ: 

ค าเสริมทา้ย 'tha' จะถกูระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุวเ้พิ่มเติมต่อจากอนัดบัเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะ

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

ภายในประเทศระยะยาว และอนัดบัความแข็งแกรง่ทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกนัภยั 'AAA(tha)' หรือ

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

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 

AAA  อนัดบัเครดิตองคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่าท่ีสดุ ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ

คืนเงินตน้ในเกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม

อื่นๆ 

AA  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ใน

เกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆมากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยู่ในระดบั AAA 

A  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้

ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆมากกว่าอนัดบั

เครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB  องคก์รหรือตราสารหนีม้ีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืน

เงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆมากกว่า 

และอาจมีความสามารถในการช าระหนีอ้่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

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

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกัน 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นส าหรับประเทศไทย 

T1  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนกั

ลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผิดนดัช าระหนีท่ี้ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัอนัดบั

เครดิตในระดบัดงักล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผิดนดัช าระหนีท่ี้สงูยิ่งขึน้ 

T2  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ในระดบัดี และมีความสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

T3  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรบัได ้

T4  ผูอ้อกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ท่ีค่อนขา้งอ่อนแอ 
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ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ค าเตอืนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 

▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

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

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทาลิส จ ากัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ ทั้งนี  ้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 

▪ ในกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

▪ หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญ ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วนรบัรอง
ความถกูตอ้งครบถว้น 

 

 

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

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเพ่ิมเติม 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) บวกภาษีมลูค่าเพิ่ม ซึ่งผูส้นใจลงทุนสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถา้มี) ในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกซึ่งจะร ะบุไวใ้นหนังสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ
แบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารประกอบการขอเปิด
บญัชีกองทนุดงัต่อไปนี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นอย่างอื่น 
กรณีบคุคลธรรมดา 

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

วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน คู่มือการลงทนุ และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบัญชีกองทนุ 
ผูส้นใจลงทุนของกองทุนนี ้สามารถติดต่อขอรบัหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และใบ
ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ
ทกุวนัและเวลาท าการในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพเป็นครัง้แรก บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีคู่มือการลงทุนซึ่งผูล้ งทุน
จะตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการ 
(1) ผูส้นใจลงทนุกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจนพรอ้ม

ลงนาม แลว้ส่งมอบเอกสารขา้งตน้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ท่ีบริษัทจัดการ 
(2) มลูค่าการสั่งซือ้ขัน้ต  ่า 1,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และภาษีมลูค่าเพิ่ม 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
(1) ผูส้นใจลงทนุกรอกใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งและชดัเจนพรอ้ม

ลงนาม แลว้ส่งมอบเอกสารขา้งตน้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ี
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ (ถา้มี) 

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

• บริษัทจดัการ  
(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน 

เช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกับท่ีท าการของบริษัทจัดการภายในวนัเดียวกับท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดย
เช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวนัท่ีเดียวกบัวนัท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทา
ลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบชุื่อ ท่ีอยู่  และ
หมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไวห้ลงัเช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะออก
หลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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บริษัทจดัการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหาก
บริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟตถ์กูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ั่งซือ้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นไดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรพัยก์็ได ้ซึ่งหากมีดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ในบัญชีซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุ  
บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทนุของกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนมายงักองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดต้ามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) โดย
จะรบัช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเ์ช็ค เท่านัน้ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทจัดการไดเ้รียกเก็บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็มจ านวนแลว้ โดยบริษัทจัดการจะ
น าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) เขา้บญัชี "กองทุนเปิดทาลิส 
DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ" ซึ่งเป็นบญัชีเดินสะพดั หรือบญัชีออมทรพัยท่ี์บริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน์
กองทนุ หรือบญัชีอื่นท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายครัง้แรก 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีนีไ้ดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นั้นและแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุทราบทนัที  

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท
จดัการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซือ้
หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(7)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

• ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ

ภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟตท่ี์สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีรบัค าสั่งซือ้ภายในวนัเดียวกับท่ีสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวนัท่ี
เดียวกับวนัท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้
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สั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไวห้ลังเช็คหรือดราฟต ์นั้นดว้ย ทั้งนี ้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะออก
หลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
บริษัทจดัการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนห าก
บริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรพัยก์็ได ้ซึ่งหากมีดอกเบีย้รบั หรือผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ในบัญชีซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุ  
บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทนุอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุนีไ้ดโ้ดยน าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินท่ีไดร้บัจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายงักองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดต้ามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 
อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนในวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) โดย
จะรบัช าระเฉพาะเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเ์ช็ค เท่านัน้ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดเ้รียกเก็บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็มจ านวนแลว้ 
โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินดงักล่าว (ถา้มี) เขา้บัญชี 
"กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ" ซึ่งเป็นบญัชีเดินสะพดั หรือบญัชีออมทรพัยท่ี์บริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้บั
ผูดู้แลผลประโยชนก์องทุน หรือบญัชีอื่นท่ีบริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัปิดการ
เสนอขายครัง้แรก  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมบญัชีนีไ้ดใ้นอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้นั้น
และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบทนัที 

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท
จดัการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยนัการซือ้
หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(7) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศท่ี
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์
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ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีท่ีสั่งซือ้
พรอ้มกัน และมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะพิจารณาจัดสรรหน่วย
ลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรไดใ้หแ้ก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ 
และเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตนของ

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

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

การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตอ้งยุติโครง การ
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เน่ืองจากจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ใหป้ระชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย อนัเป็นเหตุใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการรบัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม หรือ
กรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดค้รัง้แรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน และ/หรือ ดว้ยเหตุอื่นใดท่ีกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน จะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผูส้ั่ งซือ้หน่วย
ลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  ทงันี ้
หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบีย้ (ถา้มี) ไดภ้ายในก าหนดเวลาขา้งตน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง 
บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ย 
ขอ้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์ูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ั้น รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่ งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตน

ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแยง้ต่อ
กฎหมายต่าง ๆ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชีผูล้งทุน/ผู้

ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยจะเริ่มเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ภายใน 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือ 
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถ้ามี) ใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ดงักล่าวโดยจะประกาศให ้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุและช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

• บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ก) ผูส้นใจลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/

หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจัดใหม้ีคู่มือการลงทุนซึ่งผู้
ลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

(ข) ผูส้นใจสามารถขอรบัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคัญท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือการลงทุน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัท
จดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ  และสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน  ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและ
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ  สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต  ่ากว่า 1,000 บาทหากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 1,000 บาทส าหรบั
การสั่งซือ้ครัง้ถัดไปในแต่ละครัง้ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ใหค้รบถ้วนถูกตอ้งและชัดเจน แลว้น าเอกสารดังกล่าว ซึ่งผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทั้งส่งมอบ
เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด พรอ้มทั้งเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

(ง) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน เช็คหรือดราฟต ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวัน
สั่งซือ้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส านักงานท่ีรบัค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะตอ้งลงวนัท่ีเดียวกับวนัท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุนและ
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ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชีซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ทาลิส" หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็นบญัชีท่ีรบัช าระ
ค่าซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตอ้งระบุชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกใน
การติดต่อไวห้ลงัเช็คหรือดราฟต ์นัน้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะออกหลกัฐานการรบัเงินและค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน  
บริษัทจดัการอาจพิจารณารบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตห์รือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหาก
บริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ เช็คหรือดราฟตถ์กูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ั่งซือ้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(จ) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท
จดัการ เพื่อสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหักกลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้ 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยนัการซือ้
หน่วยลงทุน ใบเสร็จรบัเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวัน
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ซ) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ จะท าในวนัถดัจากวนัท่ีท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
(ฌ) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัท

จัดการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศใน
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถ้ามี) และจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• Internet 
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางบริการทางอินเตอรเ์น็ต ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
(ก) ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ต สามารถขอใช้บริการได้ท่ี บริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจัดการจะส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(email) ไปยงั Email Address ท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพื่อใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้ชื่อผูใ้ช้ (User Name) 
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเขา้ใชบ้ริการ ทั้งนี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตได้
ต่อเมื่อธนาคารเจา้ของบญัชีเงินฝากไดอ้นมุตัิการตดับญัชีแลว้ 
อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใหบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และ
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

(ข) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอรเ์น็ตท่ีบริ ษัทจัดการก าหนด ทั้งนี ้
บริษัทจดัการจะถือว่าผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวด้งักล่าว  

(ค) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเตอรเ์น็ตไดทุ้กวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายใน
เวลาท่ีก าหนดในวันท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาท่ีก าหนด 
หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณ
ได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
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(ง) ธนาคารเจา้ของบญัชีจะท าการหักเงินตามจ านวนเงินท่ีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนท ารายการจากบญัชีเงินฝากท่ีผูส้ั่ งซือ้หน่วยลงทุนได้
ระบไุวใ้นการขอใชบ้ริการกองทนุ ซึ่งหากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุอาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ  

(จ) การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่า 1,000 บาท หากเป็นการสั่งซือ้ครัง้แรก และไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้ถดัไปในแต่ละครัง้ โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในการท ารายการ 

(ฉ) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตภายหลงัจากเวลาท ารายการท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนดไม่ได้ หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
ระบบงานท่ีใหบ้ริการในเรื่องดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เวน้แต่บริษัทจดัการจะพิจารณาผ่อน
ผนัได ้

(ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนพรอ้มใบยืนยันการซือ้
หน่วยลงทุน ใบเสร็จรบัเงิน และใบก ากับภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

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

(ฌ) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการทางอินเตอรเ์น็ตท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ ์และใชอ้า้งอิงได ้

(ญ) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะประกาศใน
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถ้ามี) และจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

• การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) 
บริษัทจัดการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ า โดยการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเฉพาะผู้ท่ีท า
รายการผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่ง “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ า” และยื่น
หนังสือใหห้ักบัญชีธนาคารตามขั้นตอน/วิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด และไดร้บัการพิจารณาอนุมัติใหส้ามารถหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารดงักล่าวได ้เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะหกัเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่
เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะหกับญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่ด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนใน
งวดนัน้ ๆ เวน้แต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้บริษัทจัดการมีสิทธิระงบัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 งวดการซือ้หน่วยลงทุนติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามค าขอนีไ้ด้ทันที โดยไม่
จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปิดประกาศท่ีส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังาน
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ใหญ่และส านกัสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้หลงัจากท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 
ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัอนุมตัิใหจ้ัดตัง้โครงการ
จัดการกองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใชห้ลกัการ "สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน" ในกรณีท่ี
สั่งซือ้พรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรใหก้ับรายใดรายหน่ึงได ้ทัง้นี ้  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุน หรือของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้
ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทนุ 

• การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ให้
ถือว่าเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

• การท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี
บริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวนัท าการท่ีบริษัทจัดการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนใหถื้อเป็นรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไปนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท ารายการได ้กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่า
หรือนอ้ยกว่าเวลาท่ีระบุไวใ้นโครงการ แต่ทัง้นีจ้ะไม่นอ้ยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
ประโยชน ์หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทุนทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั 
โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) อีกทัง้แจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
ขอ้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์ูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหน้ั้น รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของ
บคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่ งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
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(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์แสดงตน
ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจดัการก าหนด 

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

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชีผูล้งทุน/ผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
ผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทนุของกองทุนหน่ึง (กองทนุตน้ทาง) ไปลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายงักองทุนปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีมีค  าสั่งใหบ้ริษัทจัดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจากหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางนัน้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการมายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุทา้ยของปีนัน้ ๆ เพื่อประโยชนใ์นการแสดงรายงานในหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตใหม้ีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกอ งทุน
ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการบางกองทนุได ้
ในกรณีท่ีมีเหตุใหต้อ้งเลิกกองทุนรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัใหม้ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีไ้ปยงักองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชีพอื่นภายใตด้ลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

• รูปแบบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อ
กองทุนตน้ทาง จ านวนเงินสุทธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทุนปลายทาง ซึ่ง
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไว้
เพื่อเป็นหลกัฐาน 
เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุ
ในกองทุนเพื่อการเลีย้งชีพ” เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน น าส่งพรอ้ม “หนังสือ
รบัรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ตามที่กฎหมายก าหนด 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ มายงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้าร
จดัการของบริษัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อ
กองทนุตน้ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนตน้ทาง และชื่อกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพปลายทาง (กองทุนนี)้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 



หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) --- TALIS DIVIDEND STOCK RMF  42 

เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางแลว้ นายทะเบียนจะออก “หนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ (รบัโอนยา้ย) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัท
จดัการอื่นมายงักองทนุนี ้สามารถท าไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้
1) กรอกรายละเอียดใน “ค าสั่งซือ้หรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (กรณีเปลี่ยนแปลง 

บลจ.)” โดยไม่ตอ้งระบจุ านวนเงินท่ีตอ้งการโอน  
2) ด าเนินการใหบ้ริษัทจัดการอื่นของกองทุนตน้ทาง ช าระเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางเขา้บญัชีเงิน

ฝากท่ีบริษัทจัดการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้น าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ี
บริษัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

บริษัทจดัการจะยึดถือจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอื่น (กองทุน
ตน้ทาง) ตามท่ีไดร้ะบุในหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ภายใตช้ื่อของผูถื้อหน่วยลงทุน และมีการน าส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจดัการนัน้ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการ
อื่นใด เป็นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพนี ้
บริษัทจัดการจะถือวนัท่ีท ารายการสบัเปลี่ยนเขา้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (กองทนุตน้ทาง) น าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื่นใด ล่าชา้กว่าวนัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการซือ้ มิใช่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะระบุไวใ้นหนังสือรบัรอง
การซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เพื่อแนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนยา้ยออก)  
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้(กองทุนตน้ทาง) ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีอยู่
ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น (กองทนุปลายทาง) สามารถท าไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้
1) กรอกรายละเอียดใน “ค าสั่งขายกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ / กองทุนหุน้ระยะยาว (กรณีเปลี่ยนแปลง บลจ.)” โดยแจง้ความ

ประสงคใ์นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ระบชุื่อกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีตอ้งการจะสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุตน้ทาง ชื่อกองทนุปลายทางและชื่อบริษัทจดัการของกองทนุปลายทาง 

2) เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดท าเช็คสั่งจ่ายกองทุน
ปลายทาง หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการอื่นเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดงักล่าว 
และนายทะเบียนจะออก “หนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ” เพื่อเป็นหลกัฐานในการขอใช้
สิทธิประโยชนท์างภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่บริษัทจดัการอื่นเพื่อเป็นหลกัฐานในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงุ
ทน ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเอง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนีไ้ปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนซึ่งอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะน าส่งเช็ค หรือ โอน
เงิน หรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และหนงัสือรบัรองการ
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โอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีบริษัทไดร้บัค าสั่งโอนออก
จากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณแ์ลว้ และจะจัดส่งหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนระหว่างปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายในเดือน
มีนาคมของปีถดัไปเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

• สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

• ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค าขอสบัเปลี่ ยนหน่วยลงทุนนั้น
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดย้ื่นค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจดัการและบริษัทจดัการยงัไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามขอ้  10 ของหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ ผูถื้อหน่วย
ลงทนุอาจขอยกเลิกค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ท่ี
ผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อไดร้บัการอนุมัติ
จากบริษัทจดัการก่อน 

• ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ การลดจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุน
ตน้ทางท่ีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวนัท่ีค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ได ้แลว้แต่กรณี และการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางจะท าภายใน 5 วนั
ท าการถัดจากวนัท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวนัท่ีค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื ้อคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ได ้แลว้แต่กรณี 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาท ารายการท่ีบริษัทจัดการก าหนด หากบริษัทจัดการ
ไดท้ าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์อง
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
อน่ึง บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จดัการหรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
ใหญ่และส านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืน (ถา้มี) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว
บริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

การก าหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
(1) การก าหนดเวลาในการรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน หรือช่องทางการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจัดการก าหนดไดต้ามวนัและเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในวนัท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหถื้อเป็นรายการของวันท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนดในวันท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือท ารายการในวนัหยดุ ใหถื้อว่าเป็นรายการของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนถดัไป 
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(2) ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

จะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บั
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่ง
เป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) (ถา้มี)  

(ข) กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ลว้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) (ถา้มี) 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีบริษัท
จัดการก าหนด โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินสดจากผูถื้อหน่วยลงทุน หรือหักจากเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนตน้ทาง หรือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนช าระรวมกับค่าซือ้
หน่วยลงทนุกรณีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งจากผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดส้มบรูณต์ามอตัราและวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไว ้และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมก าหนดการ วิธีการในการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยไม่ขดักับรายละเอียดโครงการ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจัดการค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทนุ
เป็นส าคัญ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน ์หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลง 
ขอ้สงวนสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

• เพื่อประโยชนส์งูสดุของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรบั/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ี์จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสบัเปลี่ยนดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุตามใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนี ้
(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ ใบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม์

แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
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(ข) บริษัทจดัการเห็นว่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแยง้ต่อ
กฎหมายต่าง ๆ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชีผูล้งทุน/ผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TALIS DIVIDEND STOCK RMF 

(TLDIVRMF) 



 กองทนุเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK เพือ่การเลีย้งชพี 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS DIVIDEND STOCK RMF    1 

สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการกองทุนเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK เพือ่การเลีย้งชพี 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

เป็นไปตำมประกำศ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม:  

1.1. ชือ่โครงกำรจัดกำร (ไทย) :  กองทนุเปิดทำลสิ DIVIDEND STOCK เพือ่กำรเลีย้งชพี 

1.2. ชือ่โครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) :  TALIS DIVIDEND STOCK RMF 

1.3. ชือ่ยอ่ :  TLDIVRMF 

1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  

1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  

1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

1.8. อำยโุครงกำรถงึวันที ่(กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) : -  

1.9. เงือ่นไข (อำยโุครงกำร) :  

บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำใหโ้ครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตสิ ิน้สุดลง โดยยุตโิครงกำรในช่วงเสนอขำยหน่วย

ลงทุนครัง้แรก หรือหลังจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกหรือไม่น ำกองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอือำจพจิำรณำเลกิโครงกำร โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้  บรษัิทจัดกำรจะด ำเนินกำร

ดังกลำ่วโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กองทนุมจี ำนวนเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่กำรจัดตัง้กองทนุ 

(2) กองทุนไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่ำงเหมำะสม อันเนื่องจำกปัจจัยอืน่ใดทีท่ ำใหผ้ลตอบแทน
ของตรำสำรทีก่องทนุจะเขำ้ไปลงทนุปรับตัวลดลงอยำ่งมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร 

1.10. ลักษณะโครงกำร :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย:  

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

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

2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำร) :  

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงินทุนของ

โครงกำรไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรหรือไม่เกนิ 150 ลำ้นบำท (คดิเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 

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

แต่ไม่เต็มจ ำนวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร (green shoe) บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธดิ ำเนินกำร

ปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนนิกำรจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอ

ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ 

2.3. มลูคำ่ทีต่รำไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บำท 

2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.0000 หน่วย 

2.5. รำคำของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท 

2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บำท 

2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 1,000.00 บำท 

2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด 
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2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคนื : ไมก่ ำหนด  

2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด 

2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะปรับลด ยกเวน้ หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรือมูลค่ำขัน้ต ่ำขำ้งตน้ในอนำคตได ้(ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรสำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรอืมลูค่ำสงูสดุดังกล่ำวไดห้ำกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศอืน่ 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิในภำยหลัง) ซึง่บรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ย

กวำ่ 30 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกล่ำว (ทัง้นี้ หำกในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดกำรจะปิดประกำศแจง้

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 1 วันกอ่นวันด ำเนนิกำรดังกลำ่ว) ณ ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร และส ำนักงำน

สำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้

ม)ี 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธกิ ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทนุนอ้ยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้

เพือ่รองรับรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยหรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิทจัดกำร 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพเิศษ 

การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพือ่สง่เสรมิกำรออมเงนิและกำรลงทนุแบบผกูพันระยะยำวเพือ่กำรเลีย้งชพีหลังเกษียณอำยขุองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่กองทุน

จะเนน้กำรลงทนุในหุน้สำมัญของบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยท์ีม่ปัีจจัยพืน้ฐำนดแีละมแีนวโนม้จ่ำยเงนิปันผล  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนจะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีเมื่อผูล้งทุนซือ้หน่วยลงทุนและปฏบัิตติำมหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ที่

ประกำศอธบิดีกรมสรรพำกร และ/หรือ กฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด ทัง้ในปัจจุบันและที่จะมีแกไ้ขหรือเพิม่เตมิใน
อนำคต 

3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม : ตรำสำรทนุ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลักษณะพเิศษ : กองทนุรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF)  

3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวำมเสีย่งต่ำงประเทศ  

3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้ม)ี :   

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

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) : ลงทนุ  

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสีย่ง (Hedging)  

3.7. กำรลงทนุในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

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

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อำ้งองิ (Benchmark) :   

 1.ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สดัสว่น (%) :100.00 

หมำยเหตุ: ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดผลกำรด ำเนินงำน (Benchmark) ในกำรเปรยีบเทียบ

ตำมทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยูภ่ำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุทีก่ ำหนด โดยบรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มูล

และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชัดเจนถงึวันทีม่กีำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ค ำอธบิำยเกีย่วกับตัวชีวั้ดฯ และเหตุผล

ในกำรเปลีย่นตัวชีวั้ดฯ ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำที่ผูล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์

จำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไข และขอ้ก ำหนดสมำคม บรษัิทจัดกำรลงทุน 

และ/หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรด ำเนนิงำนของกองทุน
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รวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ดฯ ไม่ไดจั้ดท ำหรอืเปิดเผย

ขอ้มูล/อัตรำดังกล่ำวอกีต่อไป โดยบรษัิทจัดกำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ผ่ำนกำร

ประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำรภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกับนโยบำยกำรลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุมนีโยบำยลงทุนในหุน้สำมัญของบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื ตลำดหลักทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐำนด ีรวมถงึมแีนวโนม้ทีจ่่ำยเงนิปันผล ตำมหลักเกณฑค์ัดเลอืกที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด โดยเฉลีย่

รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน และหำกกองทุนมกีำรลงทุนในหลักทรัพย ์และ/หรอื 

ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจำกก ำหนดไวข้ำ้งตน้ กำรลงทุนนัน้จะตอ้งเป็นไปในลักษณะทีไ่ม่ท ำใหก้องทุนมฐีำนะกำรลงทุนสทุธ ิ

(net exposure) ในตรำสำรทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชนีอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน  ทัง้นี้ บรษัิท

จัดกำรมหีลักเกณฑใ์นกำรคัดเลอืกหลักทรัพย ์ดังนี้ 

(1)  ผลประกอบกำรทัง้ในปัจจุบันและอนำคตของบรษัิทผูอ้อกตรำสำร  

(2)  กำรคำดกำรณ์กำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทผูอ้อกตรำสำร 

โดยผูจ้ัดกำรกองทุนจะพจิำรณำปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนใหส้อดคลอ้งกับสภำวะกำรลงทุน โดยจะวเิครำะห์ขอ้มูล

เกีย่วกับผลกำรด ำเนนิงำนหรือฐำนะกำรเงนิของบรษัิทผูอ้อกตรำสำรเพือ่พจิำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผลในอนำคต

อย่ำงนอ้ยทุกครัง้ทีม่กีำรประกำศงบกำรเงนิ  ซึง่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงผลกำรด ำเนนิงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิของบรษัิทผู ้

ออกหลักทรัพย์อย่ำงมีนัยส ำคัญ ผูจ้ัดกำรกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมโดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร

คัดเลอืกหลักทรัพยข์ำ้งตน้ 

ในสว่นทีเ่หลอื กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน เงนิฝำก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมอสังหำรมิทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พือ่กำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย ์(REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรำ้ง

พื้นฐำน และ/หรือกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF) รวมถงึกองทุนอำจท ำธุรกรรมกำรใหย้ืมหลักทรัพย ์หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมี

สัญญำขำยคนื (Reverse Repo) หรอืธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้คนื และกองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้

โดยมวัีตถุประสงคเ์ฉพำะเพือ่ลดควำมเสีย่ง (Hedging) รวมทัง้อำจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผล

โดยวธิอีืน่อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรอืหลำยอยำ่งไดต้ำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

นอกจำกนี้ กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนี้ทีม่อัีนดับควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทนุได ้ และตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้ับกำร

จัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตรำสำรทนุของบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์(Unlisted 

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

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรทีม่ลัีกษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 

3.12. รำยละเอยีดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ ี 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดกำรอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหำดอกผลโดยวธิอีืน่อยำ่ง

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

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

ประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบัตขิองตรำสำรทำงกำรเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก ่

1.1 ตรำสำรทนุ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
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1.1.5 ตรำสำรทุนอืน่ที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับตรำสำรทุนตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตรำสำรหนี้ 

1.2.1 พันธบัตร 

1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง 

1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตรำสำร Basel III) 

1.2.4 ตั๋วแลกเงนิ (B/E) 

1.2.5 ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ (P/N) 

1.2.6 ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตรำสำรหนี้อืน่ที่มีลักษณะท ำนองเดยีวกับตรำสำรหนี้ตำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต.ก ำหนดเพิม่เตมิ 

1.3 ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) 

1.4 ตรำสำร Basel III 

1.5 ศกุกู 

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

2. คณุสมบัตขิองตรำสำรและหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุ 

ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดกำรจะสำมำรถลงทนุไดต้ำม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตรำสำรตำมหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1 ไมม่ขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ ำใหผู้ล้งทนุมภีำระผูกพันมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร 

2.2 สำมำรถเปลีย่นมือได ้(รวมถงึกรณีที่เป็นต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ ที่มีเงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนได ้

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุน

สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได)้ 

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกับตรำสำรทีถู่กตอ้งครบถว้น และมกีำรปรับปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่บรษัิทจัดกำรสำมำรถ

เขำ้ถงึไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มูลรำคำที่สะทอ้นมูลค่ำ

ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มูลทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จัดท ำตำมหลักวชิำกำรอันเป็นทีย่อมรับใน

ระดับสำกล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญำใชเ้งนิทีอ่อกตรำสำรดังกล่ำวเพือ่ช ำระหนี้กำรคำ้ ต๋ัวแลกเงนิ 

หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ ดังกลำ่วตอ้งมกีำรรับอำวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.4.1 ธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบันกำรเงนิ 

2.4.2 ธนำคำรออมสนิ 

2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

2.4.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

2.4.5 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนองเดยีวกับผูร้ับฝำกตำม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ กำรอำวัลหรอืกำรรับรองดังกล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวัลหรอืกำรรับรองผูส้ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ ำนวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบไุวใ้นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญำใชเ้งนิดว้ย 

 

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นกำรลงทนุดังนี้ 

1. มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นกำรลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงนิท่ัวไปในสว่นที ่1 

ขอ้ 2.1 - 2.3 

2. ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ตอ้งมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี้ (ไม่ใชกั้บ

กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค ำทีล่งทนุในทองค ำแทง่)  

2.1 มกีำรลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุรวม (investing fund) สำมำรถลงทนุได ้
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2.2 มกีำรลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี ำนวณตำมสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑอั์ตรำสว่นกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำของกองทนุรวม (investing fund) 

2.3 มกีำรลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี ำนวณตำมสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลักเกณฑอั์ตรำสว่นกำร

ลงทนุทีค่ ำนวนตำมประเภททรัพยส์นิส ำหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุรวม (investing fund) 

2.4 มีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทุนรวม 

(investing fund) 

3. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลำ่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก 

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 
เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทกำรใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  

เป็นไปตำมประกำศ 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  ตำมหลักเกณฑก์ำรลงทนุดังนี้ 
เป็นไปตำมประกำศ 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

ไมม่ ี

3.14. อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดกำรจะลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทุน ตำมทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ

แกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตรำสว่นกำรลงทนุ บรษัิทจัดกำรจะลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2 ตรำสำรภำครัฐตำงประเทศ      

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 
อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้ับฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี
ลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ดังนี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ัฐบำลเป็น
ประกัน 

ไมเ่กนิ 20% 

5 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอื ศุกกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยไทย หรอืสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้ับ

อนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิธนำคำรพำณชิยใ์นประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรท่ัวไปโดยมรีำยละเอยีดตำม
แบบ filing 

ไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทนุใน

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี

ภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกลำ่วตอ้งเป็นบุคคลดังนี้ 

5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิท
เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิสถำบัน

กำรเงนิ 
5.2.3.2 ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย  

5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์

5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

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

6 ทรัพยส์นิดังนี ้ 

6.1 ตรำสำรทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับ

ผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทนุทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่
ระหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตทุีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็น

หลักทรัพยซ์ือ้ขำยใน SET) 
6.2 ตรำสำรทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไมว่ำ่ตำมกฎหมำยไทยหรอื

กฎหมำยตำ่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลำ่วซือ้ขำยในกระดำน
ซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET (แต่ไมร่วมถงึ

บรษัิททีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้

ออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET) 
6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 

6.4 ตรำสำรทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศุกกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้

ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ 

หรอืผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ (แต่ไมร่วม
สำขำของธนำคำรพำณชิยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้ับอนุญำตให ้

ประกอบธรุกจิธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย) หรอืเป็นตรำ
สำร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรทีม่ลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลำด

ซือ้ขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรท่ัวไปโดยมี

รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ ≤ 397 

วัน นับแตวั่นทีล่งทนุ และไม่ไดม้ลีักษณะตำม 

6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  
ผูม้ภีำระผกูพันตำมตรำสำรดังกลำ่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 

6.4.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงนิระหว่ำงประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 

 

รวมกันไมเ่กนิอัตรำดังนี้ แลว้แตอั่ตรำใดจะสงู

กวำ่ 
(1) 10% หรอื 

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

6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ท ำนองเดยีวกับบคุคลตำมขอ้ 

6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวันช ำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market 
6.5 ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 

grade 

6.5.1 reverse repo 
6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 
6.6.1 จดทะเบยีนซือ้ขำยหรอือยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจด

ทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรัพยส์ ำหรับผูล้งทนุ

ท่ัวไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกลำ่วทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรแกไ้ขเหตุ

ทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดังกลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำย
ใน SET)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่ม่ไดม้ลีักษณะกระจำยกำรลงทนุใน
กจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนอสงัหำรมิทรัพย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ 

แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำน

ก ำหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะกระจำยกำร
ลงทนุในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรัพย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ 

แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และมี
ลักษณะตำม 6.6.1 

ไมจ่ ำกัดอัตรำสว่น 

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

 

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูร้ับฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ 

แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

  

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 กำรลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททุกบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิกำรเดยีวกัน

หรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ัญญำในธรุกรรมทำงกำรเงนิกับบรษัิทดังกล่ำว 

ไมเ่กนิอัตรำใดอัตรำหนึง่ดังนี้ แลว้แต่ 

อัตรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 10%  

หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ  

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ต๋ัวแลกเงนิ หรอื ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ 

ทีน่ติบิุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถงึสำขำในตำ่งประเทศของนติิ
บคุคลดังกลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรอืคูส่ัญญำ ดังนี้ 

1.1 ธนำคำรหรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์

1.3 บรษัิทเงนิทนุ 

1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดร้ับโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคูส่ัญญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี 

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 

2.1 ตั๋วแลกเงนิ ต๋ัวสญัญำใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุ

ไดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำรรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำร
ทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคนืผูอ้อก

ตรำสำรได ้
2.2 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 

เดอืน  
2.3 total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตำมขอ้ 8 ของสว่นที ่1: 

อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญำ (single 

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

5.1 มลีักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที ่1: 
อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยส์นิ หรอืคูส่ัญญำ 

(single entity limit) 
5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไมม่ ี

credit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

  

6 กำรเขำ้ท ำธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรลดควำมเสีย่ง 

(hedging limit) 

ไมเ่กนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

  

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนนิงำนของกองทนุ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับ 

product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรำยใดรำยหนึง่ ทกุกองทนุรวมกันภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. รำย

เดยีวกัน ตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษัิทรวมกัน < 25% 
ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตรำสำร Basel III และศุกกู 

ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึง่  
(ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ภำครัฐไทยหรอืตรำสำรหนี้ภำครัฐ

ตำ่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิ 

(financial liability) * ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ 
ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่อก

ใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลำบัญชถีัดไป และยังไม่

ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสดุ บลจ.อำจน ำมูลคำ่หนี้สนิ
ทำงกำรเงนิดังกลำ่วมำรวมกับมลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิ

ตำมงบกำรเงนิลำ่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทำง
กำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพร่เป็นกำร

ท่ัวไป  และในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไมม่หีนี้สนิทำง

กำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชลีำ่สดุ** ใหใ้ชอั้ตรำสว่นไม่

เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แตใ่นกรณี

ทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นี้โดย
เป็นตรำสำรทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่น

ระดับต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ่กองทนุภำยใตก้ำร

จัดกำรของ บลจ. รำยเดยีวกันรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 

3 ของมูลคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดังกล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตรำสำร

ไดม้กีำรยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำย

โครงกำร 

(อัตรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตรำสำรทีอ่อก
โดยบคุคลดังนี้  

1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิท
เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธรุกจิ

สถำบันกำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศัย 

6. ธนำคำรพัฒนำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศ

ไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์
10. สถำบันกำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมำชกิ 

11. สถำบันกำรเงนิตำ่งประเทศทีม่ลีักษณะท ำนอง
เดยีวกับบคุคลตำม 1. – 9.) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

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

รวมหรอื กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
- อัตรำขำ้งตน้ไมใ่ชกั้บกำรลงทุนดังนี้ 

(1) กำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะ
ครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำน 

(1.1) มขีนำดเล็ก 
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra 

ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1) มขีนำดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมด

ของกองทนุ property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็น
หน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1) มขีนำดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หมำยเหตุ : *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดังกล่ำวไดจั้ดท ำงบ

กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบัญชนัีน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด

มำตรฐำนกำรบัญชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบัญช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับ

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

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

                 **รวมถงึกรณียังไมค่รบก ำหนดกำรจัดท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสัดสว่นตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ

ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit):  

4.1. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทกำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1 ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดกำร 
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- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

5.2 รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

6.1 ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

6.2 รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

6.3 กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ:  

7.1 ชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ:  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

7.2 รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

7.3 วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ:  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4 รำยละเอยีดวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ:  

วธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.4.1 บรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

โดยใหถ้อืวำ่เป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ในรำคำ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิ้นวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของ

บรษัิทจัดกำรใหช้ัดเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยเป็นจ ำนวนเงนิหรอืหน่วยลงทุนทีต่อ้งกำรขำยคนืหน่วยลงทุน และ

น ำไปยื่นที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) ซึง่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น

หลักฐำน 
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(3) ในกรณีทีจ่ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้

มำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฏ

อยู่ในรำยกำรที่บันทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคนื

หน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(4) นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิทจัดกำรจะสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีค่งเหลอื 

ใบยืนยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหกั้บผูถ้อืหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(5) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิด

บัญชกีองทุน หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียล์งทะเบยีน ทัง้นี้ 

ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุต่อบรษัิทจัดกำร และบรษัิทจัดกำรยังไมส่ำมำรถรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทจัดกำรตำมขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนอำจขอยกเลกิค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดที่บรษัิทจัดกำร 

หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ กำรยกเลกิค ำสั่ง

ขำยคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับกำรอนุมัตจิำกบรษัิทจัดกำรกอ่น 

(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืวันทีค่ ำนวณ

รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(8) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

7.4.2 ATM 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรธนำคำรทำงเอทเีอ็ม 

ตำมหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.3 ทำงโทรศัพท ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงโทรศัพท ์ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนือำจรับค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ตำมหลักเกณฑ์ 

เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

7.4.5 Internet 

บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอำจรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนทำงบรกิำรทำงอนิเตอร์เน็ต ตำม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีำรทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืก ำหนด 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอร์เน็ต สำมำรถขอใชบ้รกิำรไดท้ี่บรษัิท

จัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจัดกำร ซึง่เมือ่ไดร้ับอนุมัตแิลว้ บรษัิท

จัดกำรจะสง่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(email) ไปยัง Email Address ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดแ้จง้ไว ้เพือ่ใหผู้ ้

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

ลงทนุจะสำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอนิเตอรเ์น็ตไดต้่อเมือ่ธนำคำรเจำ้ของบัญชเีงนิฝำกไดอ้นุมัติ

กำรตัดบัญชแีลว้ 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธไิม่ใหบ้รกิำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอนิเตอรเ์น็ตแก่ผูส้ั่งซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่

เป็นบัญชซีือ้ขำยร่วม และผูส้ัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล 
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(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติำมเงื่อนไขและวธิีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงอนิเตอร์เน็ตที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว ้

ดังกลำ่ว  

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำรขำย

คนืหน่วยลงทุนภำยในเวลำทีก่ ำหนดในวันท ำกำรซือ้ขำยใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำร

ซือ้ขำยนัน้ ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ และกำรขำยคนืหน่วยลงทุนหลังเวลำที่ก ำหนด หรือในวันหยุดท ำกำรซือ้ขำย ใหถ้ือว่ำเป็น

รำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำ

กำรซือ้ขำยถัดไป ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(4) ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้ับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โดยผ่ำนบริกำรทำง

อนิเตอรเ์น็ตนัน้ มำกกวำ่มูลค่ำหน่วยลงทุนหักดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบั่นทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้ับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน

คงเหลอื ใบยนืยันกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

เวน้แตบ่รษัิทจัดกำรจะอนุญำตด ำเนนิกำรเป็นอย่ำงอืน่และช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยกำรโอนเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอปิด

บัญชกีองทนุ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10 

บรษัิทจัดกำรจะถอืหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตทีป่รำกฏอยู่กับบรษัิทจัดกำร และ/หรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์ และใชอ้ำ้งองิได ้ 

(6) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนผ่ำนบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้หำกไดท้ ำรำยกำร

จนเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวน้กรณีที่พสิูจน์ไดว้่ำเป็นควำมผดิพลำดที่เกดิจำกระบบงำนที่

ใหบ้รกิำรในเรือ่งดังกล่ำว โดยบรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรสอบสวนขอ้ผดิพลำด และแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภำยใน 30 

วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด เวน้แต่บรษัิท

จัดกำรจะพจิำรณำผอ่นผันได ้

(7) กำรลดหน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถดูผล

กำรท ำรำยกำรสัง่ขำยหน่วยลงทนุผำ่นบรกิำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดกำรไดใ้นวันท ำกำรถัดไป 

(8) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดกำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได ้โดยไดร้ับควำม

เห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 9 

อนึง่ บรษัิทจัดกำรอำจเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิีกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมขอ้ 7.3 และขอ้ 7.4 ได ้ตำม

หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีกำรที่บรษัิทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนืที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้จำกบรษัิทจัดกำร

ก ำหนด โดยถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

และปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซต์

ของบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 

30 วันกอ่นกำรเพิม่เตมิ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลำ่ว ซึง่กำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วบรษัิทจัดกำร

จะค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.5 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื: ทกุวันท ำกำร  

7.6 รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรับซือ้คนื: 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุไดทุ้กวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในชว่งเวลำทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 
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7.6.1 กำรก ำหนดเวลำ และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

ลงทุนทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด ใหถ้อืว่ำเป็นรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซือ้ขำยที่บรษัิทจัดกำร

ก ำหนด ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำทีร่ับรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(2) กำรท ำรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน ในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด แต่เป็นรำยกำร

นอกเหนือจำกช่วงเวลำที่บรษัิทจัดกำรก ำหนด หรือกำรท ำรำยกำรในวันหยุดท ำกำร หรือวันท ำกำรที่บรษัิท

จัดกำรไมไ่ดก้ ำหนดใหเ้ป็นวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ใหถ้อืเป็นรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุของวันท ำกำร

ซือ้ขำยหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป ในรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได ้ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ครัง้ถัดไปนัน้ 

ทั ้งนี้  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำท ำรำยกำรตำมขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณี

เปลีย่นแปลงเวลำท ำรำยกำรอำจเป็นระยะเวลำทีม่ำกกวำ่หรอืนอ้ยกว่ำเวลำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร แตทั่ง้นี้จะไมน่อ้ยกว่ำ

เวลำ 12.00 น. โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ท่ัวไปทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่วลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน เวน้แตเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน ์หรอืไม่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วัน โดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คนื (ถำ้มี) อกีทัง้แจง้ให ้

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

ค ำนงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

7.7 กำรขำยคนืหน่วยลงทนุ: ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้  

7.8 รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ:  

7.8.1 ผูล้งทุนจะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีเมื่อผูล้งทุนปฏบัิติตำมหลักเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไข ที่ประกำศอธิบดี

กรมสรรพำกร และ/หรอื กฎหมำยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขหรอืเพิม่เตมิในอนำคต 

7.8.2 บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลง เกีย่วกับระยะเวลำในกำรสง่ค ำสั่งขำยคนืล่วงหนำ้เพิม่เตมิ

ในอนำคต โดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไป

ทรำบถงึกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน เวน้แต่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ หรือไม่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 

7 วันโดยจะปิดประกำศทีส่ ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื

รับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี อกีทัง้แจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลง  

7.9 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ:  

7.9.1 กำรช ำระเงนิคำ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ: 

บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับแต่วัน

ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยกำรน ำเงนิเขำ้บัญชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ไวใ้นใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุน 

หรอืจัดสง่เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทนุทำงไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืวธิอีืน่ใดอันจะเป็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนำคต เชน่ E-Wallet เป็นตน้ ทัง้นี้ ภำยใตเ้งือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้ 10 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ:  

8.1 ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

- Internet 

- บรษัิทจัดกำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทำงอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรจะก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 
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8.2 รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ. 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ:  

กรณีบรษัิทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อืน่แทน บรษัิทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตอ่ไป โดยตอ้งไดร้ับมตพิเิศษใหช้ ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย ์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้ำมเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนดังกล่ำว มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน ำหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช ำระเป็น

คำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดกำรเป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนนิกำร 

(2) บรษัิทจัดกำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดกำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวำ่กรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดกำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดังต่อไปนี้ โดยควำมเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มเีหตทุีท่ ำใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้ับช ำระเงนิจำกหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตดัุงกลำ่ว

อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทจัดกำร 

(2) มีค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทจัดกำรยังไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำ

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้ง 

(3) มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 

ของรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3) บรษัิทจัดกำรจะปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) เลือ่นก ำหนดช ำระค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้ับ

กำรผอ่นผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้รำบเรือ่งดังกล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลือ่น และหลักฐำน

กำรไดร้ับควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรือกำรรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2) ต่อ

ส ำนักงำนโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนนิกำรแทนก็ได ้

(ง) ในระหวำ่งกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลำดังกล่ำว บรษัิท

จัดกำรจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยช ำระคำ่ขำยคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตำมล ำดับวันทีส่ง่ค ำสัง่ขำยคนืกอ่นหลัง 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามส ัง่: 

การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทุนประสบ

ปญัหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 
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บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏบัิตติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที่ สน. 9/2564 

เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยย่อย และกองทุน

รวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

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

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนนิกำรไดส้งูสดุไม่เกนิ 1 วันท ำกำร เวน้แต่จะไดร้ับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน 

โดยบรษัิทจัดกำรกองทนุรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวำ่จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดย

ไดร้ับควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อันเนื่องจำก เหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ 

1. ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล 

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม 

3. มเีหตจุ ำเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้รษัิทจัดกำรกองทุนรวมปฏบัิตติำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย ์ที ่สน.9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุที่

มใิชร่ำยยอ่ย และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบัน 

ทัง้นี้ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 

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

กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบัน และ

กองทนุสว่นบคุคล 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน:  

เป็นไปตำมประกำศ 

13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน:  

13.1 กำรโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชพีไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็น

หลักประกันได ้

14. การจา่ยเงนิปนัผล:  

14.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล: ไมจ่่ำย 

14.2 หลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล: ไมม่ ี

14.3 ก ำหนดเวลำ วธิกีำร และขอ้จ ำกัดในกำรจ่ำยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ: ไมม่ ี

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน:  

15.1 คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีป่ระมำณกำรไดท้ีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.5154 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุรวม  

15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม :  

15.2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  
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ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิ

รวม กอ่นหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (ถำ้ม)ี ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี 

และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่

ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.2 คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี:  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ำยปี ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ตอ่ปีของมลูค่ำทรัพยส์นิรวม หัก

ดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ีคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 

(ถำ้มี) และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ 

วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.3 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี:  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.1284 ต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์นิ

รวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(ถำ้ม)ีคำ่ธรรมเนียมนำย

ทะเบยีน (ถำ้ม)ี และคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณจำกมลูค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิ(ถำ้

ม)ี ณ วันทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.4 คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทนุ:  

ไมม่ ี 

15.2.5 คำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย:  

ไมม่ ี 

15.2.6 คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

(1) ค่ำใชจ่้ำยเพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจ ำนวนทีจ่่ำย

จรงิ ทัง้นี้ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.40 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรและในทำงบัญชจีะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของ

กองทุนรวมเฉลีย่เท่ำกันทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชน่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ ์ค่ำ

สือ่โฆษณำประชำสมัพันธ ์คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรสง่เสรมิกำรขำย คำ่อบรมเผยแพร่ควำมรู ้และสมัมนำ

แนะน ำกองทนุรวม  

(2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบัญช ีและค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ในกำรสอบบัญช ีซึง่รวมค่ำใชจ่้ำยตรวจสอบทรัพย์สนิใน

ประเทศ 

(3) ค่ำจัดท ำ จัดพมิพ์ และจัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ทัง้ส่วนสรุปขอ้มูลส ำคัญที่ผูล้งทุนควร

ทรำบและสว่นขอ้มลูโครงกำร รวมถงึเอกสำรประกอบกำรขำยอืน่ ๆ  

(4) ค่ำจัดท ำและจัดสง่รำยงำนใดๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสอื

บอกกล่ำวประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถงึค่ำประกำศในหนังสอืพมิพ์รำยวัน และ/หรือ ข่ำวสำรถงึ ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรจัดท ำ ตลอดจนข่ำวสำรที่บริษัทจัดกำรมีหนำ้ที่จัดท ำขึน้ตำมที่ส ำนักงำน

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

(5) ค่ำพมิพ์แบบฟอร์มใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขำยหน่วยลงทุน ใบยืนยันกำรซือ้

และขำยหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืน่ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม  

(6) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระเงนิค่ำซือ้หน่วยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกเช็ค และน ำเงนิเขำ้บัญชสี ำหรับกำรรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(7) คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่ง ๆ เชน่ คำ่สมดุเช็ค คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิระหวำ่งบัญช ีเป็นตน้  
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(8) คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดกำรกองทนุรวม เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทุนรวม ค่ำไปรษณียำกร ค่ำแปลเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกับกำรลงทุน 

คำ่อำกรแสตมป์ตำ่งๆ คำ่ด ำเนนิงำนอืน่ ๆ เป็นตน้  

(9) ค่ำใชจ่้ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดเีพื่อกำรรับช ำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทัง้ค่ำใชจ่้ำยใน

กำรรับช ำระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่แทนกำรช ำระหนี้ดว้ยเงนิสดตำมตรำสำรแห่งหนี้ เชน่ ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย 

ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่ำใชจ่้ำยในดำ้นนิตกิรรม 

คำ่ใชจ่้ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงรำชกำร เป็นตน้  

(10) ค่ำใชจ่้ำยและค่ำธรรมเนียมที่เกีย่วเนื่องกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) ในกำร

ด ำเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดกำรปฏบัิตติำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสนิไหมทดแทน

ควำมเสียหำยจำกบรษัิทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้ับค ำสั่งจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(11) ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้จำกกำรปฏบัิตติำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หรอื กฎหมำยก ำหนด  

(12) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำรมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันกำรลงทนุของกองทนุรวม  

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

(14) คำ่บรกิำร และ/หรอืคำ่ธรรมเนียม และ/หรอืคำ่ภำษีอำกร และ/หรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับกำรจัดหำ 

ไดม้ำ รับมอบ สง่มอบ ดแูลเก็บรักษำ ปกป้องผลประโยชน ์ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่ำง ๆ ของกองทุนที่

นอกเหนือไปจำกทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รำยปี”  

(15) คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินัดช ำระรำคำ (failed trade)  

(16) คำ่ใชจ่้ำยตำ่ง ๆ และคำ่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งกำรช ำระบัญชแีละเลกิกองทนุรวม เชน่ คำ่ตอบแทนผูช้ ำระ

บัญช ีและ/หรอืคำ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งกำรช ำระบัญชกีองทนุรวม  

(17) ค่ำใชจ่้ำยดำ้นโฆษณำประชำสัมพันธ์ เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำสื่อโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ กำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู ้ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย ตลอดจนกำร

สัมมนำแนะน ำกองทุน ซึง่เกดิขึน้ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้กองทุนทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจรงิ 

โดยในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกันทุกวันภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

นับจำกวันที่บันทึกค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำว ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิที่ตัดจ่ำยจะตอ้งไม่เกนิกว่ำอัตรำรอ้ยละ 0.40 ของ

มลูคำ่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถำ้

ม)ี ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (ถำ้ม)ี และค่ำธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมทีม่ฐีำนในกำรค ำนวณ

จำกมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  โดยค่ำใชจ่้ำยส่วนที่

เกนิอัตรำทีก่ ำหนดถอืเป็นคำ่ใชจ่้ำยด ำเนนิงำนของบรษัิทจัดกำร  

(18) คำ่นำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขำยเพือ่ประโยชนใ์นกำรจัดกำรกองทนุรวมซึง่รวมถงึภำษีอืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์

(19) ค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และ

ค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่จ่ำยจรงิรวมถงึค่ำใชจ่้ำย และค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุน

สำมำรถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลำ่ว เป็นตน้ 

15.3 คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ:  

15.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee): ม ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยใน

อัตรำที่ไม่เท่ำกัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 



 กองทนุเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK เพือ่การเลีย้งชพี 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) --- TALIS DIVIDEND STOCK RMF    19 

15.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee): ม ี 

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจำกผูส้ั่งขำยหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

รำยในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเงื่อนไขกำรเรยีกเก็บหรอืเปลีย่นแปลงอัตรำ

คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ขำยหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดังกล่ำว ณ 

ส ำนักงำนของบรษัิทจัดกำร ส ำนักงำนใหญแ่ละส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดกำร เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

15.3.3 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee): ม ี

รำยละเอยีด/จ ำนวน/อัตรำ :  

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำร 

• กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมปกตเิขำ้กองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพี : ในอัตรำค่ำธรรมเนียมกำร

ขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี 

• กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ : บริษัทจัดกำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

คำ่ธรรมเนียม 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกับกองทนุรวมเพือ่กำรเลีย้งชพีภำยใตก้ำรจัดกำรของบรษัิทจัดกำรอืน่ 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุตน้ทำง: ในอัตรำ 200 บำทตอ่รำยกำร 

• กรณีกองทนุเป็นกองทนุปลำยทำง: ในอัตรำคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้บรษัิทจัดกำรจะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ/ผูล้งทนุโดยตรง 

15.3.4 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ: ไมม่ ี 

15.3.5 คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ: ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตำมอัตรำทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่กำร

ออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่

พสิจูนไ์ดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

15.3.6 คำ่ปรับกรณีขำยคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee): ไมม่ ี 

15.3.7 คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ: ม ี 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วย

ลงทนุ 

(2) กรณีสัง่ขำยหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมในอัตรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วย

ลงทนุ 

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่มกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลำยทำง บรษัิทจัดกำรจะคดิค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นอัตรำไม่

เกนิรอ้ยละ 0.30 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุโดยค ำนวณเขำ้ไปในรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ 

ซึง่ค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์ำ้งตน้นี้จะถูกเรยีกเก็บเขำ้กองทุน เพือ่น ำไปช ำระเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้

ขำยหลักทรัพยใ์นกำรสั่งซือ้หรอืสั่งขำยหลักทรัพย ์เชน่ ค่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรอือืน่ๆตำมที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขำยหลักทรัพย ์เป็นตน้ 
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อนึง่ หำกบรษัิทจัดกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยดั์งกล่ำวขำ้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับอัตรำ

ค่ำนำยหนำ้ในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกองทุนที่กองทุนเขำ้ลงทุนในภำยหลัง บรษัิทจัดกำรจะตดิประกำศกำร

เรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย หรืออัตรำค่ำใชจ่้ำยอัตรำใหม่ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร 

ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื เว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร และเว็บไซต์

ของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

บรษัิทจัดกำรอำจเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดกำรหรอื

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจำกกำรด ำเนนิกำร

ตำมปกตขิองบรษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรอื กำรด ำเนนิกำรใด ๆ ซึง่พสิจูน์ไดว้่ำเป็นควำม

ประสงคเ์ฉพำะตัวของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำรขอเปลีย่นชือ่-สกลุ กำรออกใบหน่วย

ลงทุน กำรออกหนังสอืรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ค่ำธรรมเนียมกำร

ออกหนังสอืรับรองฐำนะกำรเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรคน้หำเอกสำรจำกศูนยเ์อกสำรของ

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมอัตรำ

ทีบ่รษัิทจัดกำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรท่ัวไปในกำรใหบ้รกิำรลักษณะดังกลำ่ว 

15.4 วธิกีำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม:  

บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียม ตำมขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันที่มีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่ำ

ทรัพย์สนิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบยีน และค่ำธรรมเนียมอืน่ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมที่มีฐำนในกำรค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิ(ถำ้มี) ณ วันที่

ค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียม และเรยีกเก็บจำกกองทุนรวม

เป็นรำยเดอืนหรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆที่เกีย่วเนื่องกับกองทุนตำมขอ้ 15.2.6 (1) – (19) จะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจรงิ ในทำงบัญชบีรษัิทจัดกำรจะ

พิจำรณำตัดจ่ำยทัง้จ ำนวน หรือทยอยตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะไดร้ับ

ประโยชนจ์ำกคำ่ใชจ่้ำยนัน้ และบรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยดังกลำ่วอยำ่งสมเหตุสมผลเพือ่ทยอยรับรู ้

เป็นค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวัน และจะปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวทันทีที่ไดร้ับหลักฐำนอย่ำงแน่ชัด ทัง้นี้ ค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวอยู่ใน

ควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะเปิดเผยฐำนกำรค ำนวณอย่ำงชัดเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มูล

ส ำคัญทีผู่ล้งทนุควรทรำบและในรำยงำนรอบประจ ำปี 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจัดกำรจะพจิำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ่้ำยดังกล่ำวจะเป็นไปตำมหลักกำรบัญช ีและตำม

ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

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

หน่วยงำนอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งมีกำรแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นกำรค ำนวณ

มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกล่ำวโดยถอืว่ำไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.5 กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำย:  

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

1.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร  

1.1.1 ไมเ่กนิอัตรำทีร่ะบใุนโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ ≥ 3 วันท ำกำร
กอ่นกำรเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

1.1.2 เกนิอัตรำทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร1 

(มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนไวใ้นโครงกำร
แลว้ว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ดังกลำ่วได)้ 

 

1.1.2.1 กรณีเกนิ > 5% ของอัตรำ
ทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร 

บริษัทจัดกำรตอ้งได ร้ับมติพิเศษ 3 และแจง้ให ้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน

นับแตวั่นทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอัตรำ
ทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่

เปลีย่นแปลง 
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การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1.2 แตกตำ่งไปจำกโครงกำร บรษัิทจัดกำรตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงกำร 

2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย  

2.1 ตำมทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร เปิดเผย2 ใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่

วันทีม่กีำรเรยีกเก็บลดลง 

2.2 แตกตำ่งไปจำกทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร ใหบ้รษัิทจัดกำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถ้อื
ว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เห็นชอบกำรแกไ้ข

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

และกำรจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

15.6. หมำยเหต ุ:  

ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆทีเ่รยีกเก็บจำกกองทุนรวมตำมขอ้ 15.2 ไดร้วมภำษี มูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษี

อืน่ใดแลว้ 

คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆ ทีเ่รยีกเก็บจำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุตำมขอ้ 15.3 ไดร้วมภำษี มลูคำ่เพิม่ ภำษีธรุกจิ

เฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดแลว้  

บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำรับผดิชอบค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ่้ำยตำมหัวขอ้ 15 รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรือ

หลำยรำยกำรได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดกำร เพือ่ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส ำคัญ 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง:  

16.1. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ประกำศก ำหนด และตำมทีส่มำคมบรษัิทจัดกำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. บรษัิทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดังกลำ่ว  

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุของวัน ดังตอ่ไปนี้  

(ก) วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน

ลำ่สดุ 

(ข) วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 

(ค) วันท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป ทัง้นี้ เฉพำะในกรณีทีก่องทุนรวม

ก ำหนดวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกันยำวกวำ่หนึง่เดอืน 

(ง) วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่กำรจ่ำยเงนิปันผล โดยประกำศในวันท ำกำรถัดไป (ถำ้ม)ี 

ควำมใน (ก) มใิหน้ ำมำใชบั้งคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกวันท ำกำร และกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุประเภทสถำบัน 

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดย

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

(3.1) กำรใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่ำทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรดังต่อไปนี้  

(ก) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษ

ทศนยิมตำมหลักสำกล  

(ข) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมต ำแหน่งที ่4 

ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

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

ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น 

(3.1)(ข)  

(ง) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลัก

สำกล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนยิมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเขำ้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดกำรจะด ำเนนิกำรแจง้ขอ้มูลดังกล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืชอ่งทำงอืน่ใด

ทีเ่หมำะสมโดยถอืวำ่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษัิทจัดกำร และสถำนทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับ

ซือ้คนืใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบัน บรษัิทจัดกำรจะจัดใหม้ีขอ้มูล

ดังกลำ่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 

บรษัิทจัดกำรไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้ เมือ่มเีหตกุำรณ์ดังตอ่ไปนี้  

(1) เมือ่บรษัิทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้ับ

ยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดังกล่ำว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดกำรตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รำกฏเหตดุังกลำ่ว 

16.3. แหลง่ขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำน 

Website ของบรษัิทจัดกำร :www.talisam.co.th หรอืชอ่งทำงอืน่ทีเ่หมำะสม 

อนึ่ง หำกมีเหตุท ำใหบ้รษัิทจัดกำรไม่สำมำรถประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำรได ้บรษัิทจัดกำรอำจพจิำรณำ

ประกำศผำ่นชอ่งทำงอืน่แทน หรอืชอ่งทำงอืน่ใดทีเ่หมำะสม 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทำงกำรประกำศอืน่แทนกำรประกำศผ่ำน Website ของบรษัิทจัดกำร 

หรือช่องทำงอืน่ใดที่เหมำะสม โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษัิทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจัดกำร หรอืวธิกีำรอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดกำรก ำหนด 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูค่ำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

กรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทนุหรอืรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

สว่นที ่1 กำรด ำเนนิกำรกรณีมลูค่ำหน่วยของกองทุนปิดไม่ถกูตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วยของกองทนุ

เปิดไมถ่กูตอ้ง 
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตำงค ์หรอื 
< 0.5 % ของ

มลูค่ำ/รำคำหน่วย
ทีถ่กูตอ้ง 

1.1 จัดท ำและสง่รำยงำน1 ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทรำบถงึควำม
ไมถ่กูตอ้ง โดยรำยงำนดังกลำ่วตอ้งมสีำระส ำคัญดังนี้ 

1.1.1 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้ง 
1.1.2 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.3 สำเหตทุีท่ ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

1.1.4 มำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง ในกรณีที่ควำมไม่ถูกตอ้งไม่ไดม้ีสำเหตุมำ

จำกปัจจัยภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคมุได ้
1.2 ในกรณีที่สำเหตุที่ท ำใหมู้ลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีผล

ตอ่เนื่องถงึกำรค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครัง้ต่อไปใหแ้กไ้ข

มลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่
วันทีพ่บวำ่มูลคำ่/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 
 

 

 
 

 
ตั ้งแต่วันที่พบว่ำมูลค่ำ/

รำคำหน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2. ≥ 1 สตำงค ์และ

≥ 0.5 % ของ
มลูคำ่/รำคำหน่วย

ทีถ่กูตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑท่ั์วไป 

2.1.1 ค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยยอ้นหลังตัง้แต่วันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่มูลค่ำ/รำคำ

หน่วยถกูตอ้ง 

2.1.2 ด ำเนินกำรดังนี้ เฉพำะวันที่มูลค่ำ/รำคำหน่วยเขำ้
เงือ่นไข ตำม 2. 

2.1.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ยอ้นหลัง1 

(ก) รำยงำนตอ้งมีสำร ะส ำ คัญตำมที่

ก ำหนดไวใ้น 1.1 โดยอนุโลม เวน้แต่
ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขมูลค่ำ/

รำคำหน่วยยอ้นหลังของกองทุนเปิด 
ใหร้ะบุกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อ

พบว่ำรำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งไวแ้ทน
ขอ้มลูตำม 1.1.4 

(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรำยงำน
ดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่

สง่รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง 

 

2.1.2.32 ด ำเนินกำรโดยวธิีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน
สำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแกไ้ข

มูลค่ำ/รำคำหน่วย และวัน เดอืน ปี ทีม่กีำร

แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพำะกองทุนเปิด โดยด ำเนินกำร

เฉพำะมลูคำ่/รำคำหน่วยของวันทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม 2. 

2.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำร

แกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ใน

ส่วนของกำรด ำเนินกำรของ บลจ. เมื่อพบว่ำรำคำ
หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่2 ใหแ้ลว้เสร็จ 

2.2.3 ด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หรอืผูข้ำยคนื

หน่วยในชว่งระยะเวลำทีร่ำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งทรำบ
ถงึกำรแกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

 

 
 

 

 
 

ภำยในวันท ำกำรถัดจำก
วันที่พบว่ำมูลค่ำ/รำคำ

หน่วยไมถ่กูตอ้ง 

 
 

 
 

 
 

ภำยในวันท ำกำร 

ถัดจำกวันทีค่ ำนวณ
มลูคำ่/รำคำหน่วย

ยอ้นหลังเสร็จสิน้ 

ภำยในวันทีผู่ดู้แล

ผลประโยชนร์ับรองขอ้มูล

ในรำยงำนตำม 2.1.2.1 

ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

 

 

ตำม 2.1.2.1 
 

 
 

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรำยงำน

กำรแกไ้ขรำคำหน่วย
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ขอ้ กรณีทีม่ลูคา่/

ราคาหน่วย 
ไมถู่กตอ้ง 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ ระยะเวลา 

 

2.2.4 จัดท ำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้งและส่งรำยงำนดังกล่ำว พรอ้มทั้งส ำเนำ

รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยยอ้นหลังตำม 2.1.2.1 
ใหส้ ำนักงำน เวน้แตใ่นกรณีทีร่ำคำหน่วยไมถ่กูตอ้งมี

สำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมได ้ให ้
บลจ. ส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ว่ำกำรที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจัย

ภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำน
ดังกลำ่วแทน 

ยอ้นหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่
วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรำยงำน

ตำม 2.1.2.1 

สว่นที ่2 กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ให ้บลจ. ปฏบัิตติำมหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ 

1. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง < ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ ือ้มีหน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำ

เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

1.1.2 กรณีที่ผูซ้ ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุน เป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.1.3 กรณีทีผู่ซ้ ือ้มหีน่วยเหลอือยูน่อ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 
1.1.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 1.1.2 หรอื  

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลอือยู่นัน้ และจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำร ใหก้องทุนเป็น
จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

1.2 กรณีรับซือ้คนื 1.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึง่มมีูลค่ำเท่ำกับสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้รษัิทจัดกำรจ่ำยเงนิของกองทุนเป็นจ ำนวน
เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคนื 

2. ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง > ราคาหนว่ยทีถ่กูตอ้ง 

2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่
ถกูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำใหผู้ซ้ ือ้ 

2.2 กรณีรับซือ้คนื 2.2.1 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำหน่วยทีไ่มถ่กูตอ้งกับรำคำหน่วยทีถ่กูตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหบ้ริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให ้

กองทนุเป็นจ ำนวนเทำ่กับสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู ่
2.2.3 กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยอยูน่อ้ยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด3 ใหด้ ำเนนิกำรดังนี้ 

2.2.3.1 ด ำเนนิกำรตำม 2.2.2 หรอื 
2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรใหก้องทุนเป็น

จ ำนวนเทำ่กับสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่

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

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

จัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถำ้บุคคลดังกล่ำวไม่มสีถำนะ
เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษัิทจัดกำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
2. กำรจ่ำยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษัิทจัดกำรอำจ

จ่ำยเงนิของบรษัิทจัดกำรแทนกองทนุก็ได ้

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง:  

17.1 ชือ่บรษัิทจัดกำร:  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดกำรกองทนุทำลสิ จ ำกัด  

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  

17.3 ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน):  

ไมม่ ี

17.4 ชือ่ของผูร้ับมอบหมำยงำนดำ้นกำรจัดกำรลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบ :  

17.5ทีป่รกึษำ:  

17.5.1 ชือ่ทีป่รกึษำกำรลงทนุ:  

ชือ่ :  

17.5.2 ชือ่ทีป่รกึษำกองทนุ:  

ชือ่ : 

17.6 ผูส้อบบัญช:ี  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

17.7 กำรแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund):  

 ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ:  

เป็นไปตำมประกำศ 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพัน

ระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 

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

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ:  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตข์องบลจ. 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด:  

เป็นไปตำมประกำศ 
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22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทุนรวมเป็นการ

ท ัว่ไป:  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบัิติตำมหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นกำรท่ัวไป 

และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยำ

ควำมเสยีหำยโดยไม่ชักชำ้ โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิำทระหว่ำงบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดกำรกองทุนรวม

ยนิยอมใหน้ ำขอ้พพิำทเขำ้สูก่ำรพจิำรณำของอนุญำโตตลุำกำร 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม:  

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมมหีนำ้ทีป่ฏบัิตติำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทุน

รวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำย

ดังกล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดังกล่ำว หำกบรษัิท

จัดกำรกองทุนรวมไดด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งนัน้ ใหถ้อืว่ำบรษัิทจัดกำรกองทุนรวมไดป้ฏบัิตใิห ้

เป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 

บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำมในขอ้ผูกพันของ

ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมนี้ 

ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลำ่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและขอ้ผูกพัน

ระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดกำรกองทนุรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

TALIS DIVIDEND STOCK RMF 

(TLDIVRMF) 
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการ:  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทาลสิ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์

เลขที ่89 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

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

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

Ratchadapisek Road, Dindaeng Bangkok 10400 Thailand 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : 

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

(1) การบรหิารกองทนุรวม 

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

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด 

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

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

โครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

(ง) เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทุนรวมถือหุน้อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 

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

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนืในวันท าการถัดจากวันที่

ซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวธิีการจัดการกองทุนรวม ภายใตห้ัวขอ้ 19 ของ

โครงการจัดการกองทนุรวม 

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชน์ตา่ง ๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่ี

บคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม 

(ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

(ฎ) ปฏบัิตกิารอืน่เพื่อใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้

ขอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อกฎ ระเบยีบ ของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(ฏ) ปฏิบัติหนา้ที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

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

เพิม่เตมิตอ่ไปก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
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(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม 

ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุรวมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บ
จากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(ข) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   

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

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ในสว่นขอ้ผกูพันนี้ 

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

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ 

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

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นที่ปรกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ทีป่รกึษากฎหมาย 

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

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

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ 

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวกั้บผูด้แูลผลประโยชน ์

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

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้ 

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทุกสิน้วันท าการนัน้ 

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

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือ

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

และเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 

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

รวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญช ี

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

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

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

22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่ง
ตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมจั่ดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้  
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(ฌ) จัดใหม้ีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามขอ้ (ช) และ (ซ) ไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

(ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวม ณ 

วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ 

(ฎ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วันท าการสดุทา้ยของ
เดอืน ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวันท าการที ่20 ของเดอืนถัดไป 

(ฏ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้กรณีอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ (ฎ) ให ้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

(ฐ) ปฏบัิตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ฑ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 22 ของขอ้ผกูพันนี้ 

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

การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

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

(ด) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะ

ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ต) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.2 (3) 

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

กองทนุรวม 

(ท) ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้

ในปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการ

จัดการกองทุนรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนนิการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ

จัดการกองทนุรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

เขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดร้ับค่าตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 

ไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

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

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏิบัตหินา้ที่และความรับผิดชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมีแกไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคต 

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวม โดยแยกไวต้า่งหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน ์และทรัพยส์นิของลกูคา้รายอืน่
ของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุน

และขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผูช้ าระบัญชีจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(3) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นว่าการนัน้

ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ จนกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุนรวม หรอืไม่ไดป้ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว 

(5) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทุน

รวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวม ทีฝ่ากไว ้

(6) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดค้ านวณตามหลักการที่ก าหนดภายใตห้ัวขอ้ 16 “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการ

ค านวณ และการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

(7) พจิารณาเกีย่วกับการที่จะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยก์ าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่ 

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ไดม้ีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบรษัิทจัดการมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุจ าเป็น ท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย 

จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการขายคนืเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สามารถช าระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่สั่งขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุน
ประกาศก าหนด 

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับช าระหนี้เพือ่กองทุนรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสด

ตามตราสารแหง่หนี้ 

การด าเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนนิการจัดท าการใหค้วาม เห็นชอบเป็นหนังสอื 
และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการเพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันท ีและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันททีุกครัง้ที่

เกดิกรณี โดยจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ รับผดิชอบของผูดู้แล

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

(9) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึ

ประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกล่าว 

(10) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้ับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

ฉบับแกไ้ขเพิม่เติม (ถา้มี) ในกรณีที่ผูช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

จะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(12) จ่ายเงนิเฉลีย่คนืค่าหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชตีามมลูค่าทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยูห่ลังจาก
ทีผู่ช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการกองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ทีก่องทุนรวมไดม้าหรอื

จ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ที่ดูแลการเบกิจ่ายหรือไดร้ับฝากไวต้ามขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งการจัดการ
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

หากมเีหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ดังกล่าวใน

วรรคหนึง่ ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผูดู้แลผลประโยชน์มีหนา้ที่

ด าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี

(14) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพือ่ใชป้ระกอบการจัดท ารายงาน

กองทุนรวมทุกรอบปีบัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรือปีปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวัน

สิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(15) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ทีล่งตามเงื่อนไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ที่
ต่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวม ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ให ้

การด าเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้สมบูรณ์ และ 
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถด าเนนิการต่อไดทั้นท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผูช้ าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชนยั์งคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรอืมีไวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งจัด
ใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศู่นยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ หรอืพจิารณา

ด าเนนิการแตง่ตัง้ผูร้ับฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายแก่
กองทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตวั่นทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ว่าเป็นความผดิของผูดู้แล 

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะเป็นการเปิดเผยโดย
อ านาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรือการไม่

กระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตุอันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้ก่

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมีหนา้ที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให ้
ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสือเพื่อ

รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้
จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อน

อยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
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เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์

อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอย่างอืน่ 

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบัิตติามหนา้ที่ และความรับผดิชอบที่ไดต้กลงไว ้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิ

สญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกว่า 30 วัน 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศ

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

เลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยเรื่อง
คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 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 าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสัญญา

แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4531  

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

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

3. ผูส้อบบญัช:ี  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์0-2296-2000 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย:  

ไมม่ ี
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6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

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

ไมม่ ี

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

ไมม่ ี 

9. ทีป่รกึษา:  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั):  

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource):  

ไมม่ ี

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund):  

ไมม่ ี

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนกับบรษัิทจัดการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืที่

บรษัิทจัดการแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ" ทัง้นี้ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลลงในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน าหรอืน าไปเป็นหลักประกันมไิด ้

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไ้ข วธิีการจัดการได ้

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19 "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และ

วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) 

จะไมนั่บคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีุถ้อืหน่วยลงทนุ

เพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่
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13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 22 ของขอ้ผูกพันนี้ โดย

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีซ่ือ้หน่วยลงทุนและปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีป่ระกาศอธบิดกีรมสรรพากรและหรือ

กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ทีก่ าหนด ทัง้ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต สามารถน า

เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงนิได ้

13.8. อืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให ้

ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการ

แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีสทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรอื

การคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ:  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

กองทุนเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK เพือ่การเลีย้งชพี จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะ

พจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อื

หน่วยลงทุนแต่ละราย เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทนุรูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะด าเนินการบันทึกชื่อผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหกั้บผูถ้อื

หน่วยลงทุนทุกครัง้ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซือ้ หรือขายคนื หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการ

ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายใน 7 

วันท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทนุในกรณีทีเ่ป็นการสัง่ซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื ภายใน 

7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท า

การซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนซึง่ไดร้ับมอบหมายจากบรษัิทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทาง

ไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุที่ปรากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในหนังสอืรับรองสทิธิ

ในหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในรูปแบบอืน่ใดใหกั้บผูส้ัง่ซือ้หรอืผู ้

ถือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และระยะเวลาการสง่มอบได ้
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โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถอืว่าเป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ

เดมิ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

ไมม่ ี

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

กรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทนุประสบปัญหา 

ขาดสภาพคล่องหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

สว่นที ่1 การด าเนนิการเมือ่มกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้หรือเมื่อมีปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล 

การด าเนนิการ 
ของบรษัิทจัดการ 

กรณีกองทนุทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึ
มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื
ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้

ได ้1 หรอืเมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารทีล่งทนุโดยมี

นัยส าคัญต่อ NAV ของกองทนุนัน้ประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่าย
ไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล2 

1. การก าหนดใหเ้ป็น 

ผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิได ้
สทุธจิากทรัพยส์นิอืน่

ทีไ่ดจ้ากการรับช าระ

หนี้ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีบ่รษัิท
จัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื

สทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บรษัิท

จัดการด าเนนิการตาม 1.2 กอ่นแลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่

ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์
วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ

เรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้เป็นผูม้สีทิธิ

ไดก็้ได ้หรอืเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิที ่
บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารที่

ลงทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่

สมเหตสุมผล 

2. การแจง้ตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง เงนิส ารอง (ถา้ม)ี 

และวันที ่บรษัิทจัดการบันทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืวันทีบ่รษัิท
จัดการทราบถงึพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งเป็น 0 หรอืนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื

ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

3. การจัดใหม้ขีอ้มลู จัดใหม้ขีอ้มลูตาม 2. ไวท้ีส่ านักงานใหญ ่

ส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการและ
สถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยของกองทนุ ภายในวันท าการถัด

จากวันที ่บรษัิทจัดการแจง้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย30 วันดว้ย 

- 
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1 บรษัิทจัดการไมต่อ้งน าตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

2 บริษัทจัดการไม่ตอ้งน าตราสารนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแลว้มีความเชื่อ โดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ โดยไดร้ับความ

เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ไดม้กีารก าหนดผูม้สีทิธไิดร้ับเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตาม 1. บรษัิทจัดการ

จะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันเพือ่กองทนุไดต้่อเมือ่มกีารด าเนนิการ ดังนี้ 

(1) ระบรุายละเอยีดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ไวใ้นขอ้ผูกพัน 

(2) ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยกอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ โดยด าเนนิการดังนี้ 

(2.1) ระบุรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิที่กองทุนจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มูลค่าของทรัพยส์นิ ประมาณ

การค่าใชจ่้าย เชน่ ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ ค่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ และค่าใชจ่้ายในการจ าหน่าย

ทรัพยส์นิ เป็นตน้ 

(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 

(2.3) จัดใหม้หีรอืจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้่ามกีารผดินัดช าระหนี้เกดิขึน้ 

(2.3.2) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ี่บรษัิทจัดการจัดท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสาร

หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้

สว่นที ่2 การด าเนนิการเมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุ 

การด าเนนิการ รายละเอยีด 

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

15 วันท าการนับแต่วันทีไ่ดร้ับ

ทรัพยส์นิมา 

ขอ้มลูดังนี้  
ประเภท จ านวน และชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง วันที ่บรษัิท

จัดการไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ พรอ้มทัง้รายละเอยีด

เกีย่วกับทรัพยส์นิทีไ่ดร้ับโดยมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยเกีย่วกับทรัพยส์นิดังกลา่ว มูลคา่
ทรัพยส์นิ คา่ใชจ่้ายในการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวันท าการ

ถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดแ้จง้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิท

จัดการตลอดจนสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ช ้

ในการซือ้ขายหน่วย 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการด าเนนิการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการระบุ

ไวใ้นการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถัดจากวันทีไ่ดร้ับทรัพยส์นินัน้มา
วา่กองทนุไดร้ับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ซึง่ผูล้งทนุสามารถขอดรูายละเอยีดได ้

ทีส่ านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการ โดยใหร้ะบไุวใ้นการ
ประกาศดังกล่าวไมน่อ้ยกว่า 3 ครัง้ตดิตอ่กัน 

3. ก าหนดราคาทรัพยส์นิทีก่องทุน

ไดร้ับมาจากการรับช าระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิอืน่ 

เพือ่ใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด

โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุทีม่ี
การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

4.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 บรษัิทจัดการตอ้งไมน่ า
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ

อืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 4.1 บรษัิทจัดการตอ้งน าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ
หนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
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การด าเนนิการ รายละเอยีด 

5. ด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

5.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตาม 1. ของสว่นที ่1 ใหบ้รษัิทจัดการ 
จ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในโอกาสแรกที่

สามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ (เวน้แตใ่น
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้

ผกูพันและตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอืน่นอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการกับทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ดังกลา่วตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้สามารถลงทนุได ้บรษัิทจัดการ
อาจมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุนัน้ไม่สามารถลงทนุไดบ้รษัิทจัดการ

ตอ้งจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดย
ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการ

อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีทีม่คี่าใชจ่้ายในการบรหิารทรัพยส์นิ ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากทรัพยส์นิ
ของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดทีบ่รษัิทจัดการบันทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื

สทิธเิรยีกรอ้งเป็น 0 ใหบ้รษัิทจัดการจ่ายจากเงนิส ารอง รายได ้หรอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแกผู่ถ้อืหน่วยภายใน 45 

วันนับแต่วันทีม่เีงนิไดส้ทุธจิาก

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ
หนี้ 

6.1 ใหบ้รษัิทจัดการเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ย

ทรัพยส์นิอืน่คนืในแตล่ะครัง้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตาม 1. ของสว่นที ่1 แลว้แต่กรณี 

ภายใน 45 วันนับแตวั่นทีม่เีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 

6.2 ใหแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 

6.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้าก

การรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย 
บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกลา่ว

ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยจะคุม้กับภาระ
คา่ใชจ่้ายก็ได ้

 หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จน

ครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้
นัน้ไมคุ่ม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธิ

จากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของ

กองทนุก็ได ้ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังกลา่วไดต้่อเมือ่ไดร้ะบุ
รายละเอยีดไวใ้นขอ้ผูกพันแลว้ 

6.4 ส าหรับกองทนุเปิดทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมูลคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง

เป็น 0 หากตอ่มาปรากฏว่าบรษัิทจัดการไดร้ับช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธิ

เรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบัญญัติ

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

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมาย

แลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้

แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย

ลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุน

รวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวม

หุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี:  

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิท

จัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิ

ดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให ้

ด าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ส่ง

หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน

นอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้น

มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั:  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไปตามและ

ไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ัญญา 
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การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส 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 ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้ับมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการ

กองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ 

ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ:  

21.1 การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวม และการฝ่า

ฝืนหรือการไม่ปฏบัิตนัิน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยา

ความเสยีหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการกอง

ทนุรวมยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการได ้

22. การเลกิกองทนุรวม:  

22.1 เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ย

กวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด 

(3) เมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด หรือ มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาหา้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

ตดิต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดแต่ไม่รวมถงึ

กรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์

กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมอทีีเอฟ และกองทุนรวมที่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติ

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจาก

กองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างพอเพียง และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

เหลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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(4) เมื่อปรากฎขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการกองทุนพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมี

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) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการทีข่ัด

หรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดย

อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

เกีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไปตามทีก่ 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 าใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ 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 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตั ้งแต่ วันที่ เกิดเหตุให เ้ลิก

กองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
2.1 ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้ราบ ตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี้ 

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ไปยัง RMF อืน่ตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพันโดยไม่
เก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยัง RMF 
อืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษัิทจัดการเพื่อ

โอนยา้ยการลงทุนไปยัง RMF อืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนด และผู ้

ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 
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การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

ถือหน่วยจะไดร้ับยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี้ 
(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรก

โดยโอนยา้ยไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ

ของบรษัิทจัดการเดยีวกัน 
(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษัิท

จัดการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
บรษัิทจัดการตอ้งค านึงถงึระยะเวลาที่ผูถ้ือหน่วยจะ

สามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

2.2 แจง้โดยวธิกีารดังนี้ 

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยผ่านช่องทาง
ใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้

(2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์
(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้น

เว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่ว ภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

4. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. ภายใน 10 วันท าการนับแต่

วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ 

5. ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยัง RMF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้น

ขอ้ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ที่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ หรอืเพราะเหตุ

ครบก าหนดอายโุครงการ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

1.2 แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้นเว็บไซต์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีที่หน่วยของกองทุนนัน้เป็นหลักทรัพย์

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

≥ 5 วันท าการกอ่นวันเลกิกองทุน 

2 ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ ใหผู้ถ้ือหน่วยและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรื่อง
ดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

≥ 5 วันท าการกอ่นวันเลกิกองทุน 

3 จ าหน่ายทรัพยส์นิที่เหลอือยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญาใชเ้งนิทีม่ี
ก าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุ 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ:  

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

หนา้ที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิที่คงเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวม แลว้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ

อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

ส าหรับค่าใชจ่้าย และเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทุนรวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทย และไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะอา้งองิที่อยู่

ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม เป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

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

ภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้หากปรากฎว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกล่าวให ้

ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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