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คาจากัดความ :
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

กองทุน

หมายถึง

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

บริ ษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ ทา
หน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น หมายถึง

ค่าธรรมเนียมที่คิดเมื่อมีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยจะหัก
จากหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่สงั่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่กาหนด (ถ้ ามี)
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คาขอใช้ บริ การธุรกรรมทาง หมายถึง
ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบค าขอใช้ บ ริ ก ารในการซื อ้ ขาย สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น
ผ่านอินเตอร์ เน็ต หรื อ สือ่ อื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกันที่บริ ษัท
จัดการจัดให้ มีไว้ เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ

หมายถึง

กองทุนรวมที่ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้ลงทุน
รายใหญ่ และมีวตั ถุประสงค์การลงทุนให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทังนี
้ ้กองทุน
รวมดังกล่าวจะทาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาหรับ
การซื ้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนทัว่ ไป

กองทุนต่างประเทศ

หมายถึง

กองทุนที่จดั ตังและจั
้
ดการในต่างประเทศ หรื อกองทุนอื่นใดที่
มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ้

กองทุนหลัก

หมายถึง

กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

บริ ษัทจดทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้
ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทขึ ้นทะเบียน

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุ งเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทาการ

หมายถึง

วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง

วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจด
ทะเบี ย นและวัน ท าการของประเทศของนายหน้ าซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน และเป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

วันทาการซื ้อขาย

วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของบริษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรื อตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด
เพิ่มเติม

หมายถึง
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คาเสนอซื ้อ

หมายถึง

คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอ
ซื อ้ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามประกาศว่า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง

แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ องโดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน ที่ มี ร าคาหน่ ว ยลงทุน ไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ การจ่ า ยเงิ น ซึ่ ง มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน

เงินสารอง

หมายถึง

จานวนเงินทีต่ งส
ั ้ ารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ
ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

สิทธิเรี ยกร้ อง

หมายถึง

สิทธิเรี ยกร้ องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู มื ของสถาบันการเงิน

บริ ษัทย่อย

หมายถึง

บริ ษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
จากัดนัน้

กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัททีม่ ี
หลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทมหาชน
จากัด

กลุม่ กิจการ

หมายถึง

บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

มติพิเศษ

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและ
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มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
สถาบันการเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบัน
การเงิน

สมาคม

หมายถึง

สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียน
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ ม
และพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วงเงินรับอนุญาต

วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานทีม่ ีอานาจตาม
กฎหมายใดๆอนุญาตหรื อเห็นชอบให้ กองทุนเปิ ดทหารไทย German
Equity โดยบริ ษัทจัดการสามารถเคลือ่ นย้ ายเงินทุนเพื่อไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้

คาศัพท์
เงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก

เงินฝากอิสลาม

หมายถึง

คาอธิบายศัพท์
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานอเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั
เงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝากสามารถเรี ยกคืนเงินต้ นจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝากได้ เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

แบบ filing
benchmark

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่
อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

CIS operator

บุคคลดังนี ้
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1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
2. ผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะตามประกาศ

credit rating

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมินความสามารถ
ในการชาระหนี ้ตามตราสารหรื อสัญญา

derivatives

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

derivatives on
organized
exchange

derivatives ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ ในการคานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน้

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรื อผู้ค ้าประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ
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issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา

national scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบ
ภายในประเทศ

regulated market

ศูน ย์ ก ลางที่ จัด ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่า งผู้ค้ า
เพื่อให้ เกิดการเจรจาต่อรองซื ้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้
โดยศูน ย์ ก ลางดังกล่าวอยู่ภายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ล
ของทางการหรื อหน่วยงานที่ ท าหน้ าที่ กากับ ดูแ ล
ด้ า นหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ มี ลัก ษณะท านอง
เดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives

derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา

SIP

Specific Investment Products

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

underlying

สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

World Federation of Exchanges

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

:

ที่อยู่บริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website : https://www.tmbameastspring.com
E-mail : marketing@tmbameastspring.com

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

TMB German Equity Fund

1.3. ชื่อย่อ

:

TMBGER

1.4. ประเภทโครงการ

:

โครงการเปิ ด

1.5. ประเภทการขาย

:

ขายหลายครัง้

1.6. การกาหนดอายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

1.7. อายุโครงการ

:

- ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ)
:
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมนี ้ ที่อยูใ่ นระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ หรื อ
2. ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ครัง้ แรก ตา่ กว่า 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และ
บริ ษัทจัดการประสงค์จะจะยุติโครงการ
กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
1.10. ลักษณะโครงการ

:

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ล้ านบาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.00 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1.00 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 1 บาท
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 1 หน่วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนครัง้ ถัดไป และ/หรื อ มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ
กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity
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จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่ว ย โดยให้ ถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX โดยจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
กองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน db xtrackers
กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่ างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ ามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวตามดัชนี
ชี ้วัด (passive management/index tracking)
3.9. ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุนหลักคือดัชนี DAX ในรู ปสกุลเงินยูโร ปรับด้ วย
อัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ ง ให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยน
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ตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณี ที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้
จัดทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ในอัตราส่วนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจดทะเบียนจัดตังในประเทศลั
้
กเซมเบิร์ก และ
จัดตังตามหลั
้
กเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
ซึ่ ง เป็ นกองทุ น ประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ บ ริ ห ารและจั ด การโดย Deutsche Asset
Management S.A.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน ในรูปสกุลเงินยูโร

กองทุ น หลัก (Master Fund) อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ ทัง้ นี ้ กองทุน หลัก จะไม่
ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตรา
สารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
ส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรื ออายุของตรา
สารต่ากว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สารองไว้ เพื่อการดาเนินงาน หรื อรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริ ษัท
จัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทังในรู
้ ปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทังลงทุ
้ นในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ ตลาด
และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วย
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ลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด ก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การลงทุน ของกองทุน เปิ ดทหารไทย German Equity ในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF
(DR) จะอยู่ในรู ป ของเงิ น ยูโร โดยกองทุน เปิ ดทหารไทย German Equity อาจจะเข้ า ท าสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อ
ได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลยูโร มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจ
พิ จ ารณาลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย น ( FX
Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณา
ไม่ป้องกันความเสีย่ งในกรณีที่คา่ เงินสกุลยูโร มีแนวโน้ มแข็งค่า
รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยจะคานึงถึง
ความมัน่ คง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ ตาม สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า
ที่ สามารถลงทุน ได้ เฉพาะกรณี ที่ ต ราสารหนี น้ ัน้ ได้ รับ การจัด อัน ดับ ความน่า เชื่ อถื อ ที่ สามารถลงทุน ได้
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
เงื่อนไข/ข้ อจากัดอื่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการ
ที่กองทุนรวมต่างประเทศที่ กองทุน ลงทุนมี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/หรื อได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตา่ งๆ
เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้ น และ/
หรื อในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนใน กองทุน db x-trackers
DAX UCITS ETF (DR) ได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน db xtrackers DAX UCITS ETF (DR) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
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ดังกล่าวต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญ หรื อ
ติ ด ต่ อ กั น เป็ นระยะเวลานาน หรื อ ผลตอบแทนของกองทุ น ต่ า งประเทศดั ง กล่ า วต่ า กว่ า ตั ว ชี ว้ ัด
(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน
หรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับ
ดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนใน
ฐานะผู้ลงทุน หรื อมีการเปลีย่ นแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินงานเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการ
ลงทุน หรื อ มี ไว้ ซึ่งทรั พ ย์ สิ น ในต่า งประเทศ (offshore investment) ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 80 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุนรวมใน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุน Master Fund เดิม รวมถึงบริ ษัทจัดการสงวน
สิท ธิ ที่ จ ะน าเงิ น ลงทุน ไปลงทุน ในหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมต่า งประเทศอื่น ที่ มี น โยบายการลงทุน
ใกล้ เคียงกัน โดยถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในอัตราส่วนเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้ นในรอบปี บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก
ให้ คานวณอัตราส่วนดังกล่าวจากกองทุนหลักทุกกองทุนรวมกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัด การขอสงวนสิทธิในการ
พิ จ ารณาด าเนิ น การครั ง้ เดี ย วหรื อ หลายครั ง้ ก็ ได้ โดยการทยอยโอนย้ า ยเงิ น ลงทุน อาจส่งผลให้ ช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรื อ มีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว อย่างไรก็ ตามหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขอ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุน หรื อยกเลิกกองทุนได้
2. ทังนี
้ ้ หาก กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) (รวมถึงกองทุนต่างประเทศที่บริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิจะเข้ าลงทุน ตามที่กล่าวข้ างต้ น) มีการจดทะเบียนซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่น
นอกเหนื อ จากตลาดหลัก ทรั พ ย์ เยอรมัน บริ ษั ท จัด การจะขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นการซื อ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ ม าซื อ้ ขาย กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ยัง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ อื่ น หาก
บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าจะเอื ้อประโยชน์ในการลงทุน หรื อการคิดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนประจาวัน เป็ นต้ น และ/หรื อการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ ในการซื ้อ ขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลัก อาทิเช่น เปลี่ยน เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ในภายหลังก็ ได้ โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งกองทุนรวมต่า งประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตังกองทุ
้
น สานักงาน
ก.ล.ต.กาหนดให้ ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินเพื่ อกองทุนดังกล่าวต้ องเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment)
เป็ นหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกอง
ทรัพย์ สิน เป็ นกองทุน รวม และไม่นามาบังคับใช้ ในช่วง 30 วัน ก่อนเลิกกองทุน หรื อช่วงระยะเวลาที่
กองทุนจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อมี
การสิ ้นสุดสมาชิกภาพ หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทังนี
้ ้
ยังคงต้ องคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund
of Funds หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ตา่ งประเทศได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสีย่ ง
ของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์
ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่
บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
5. ในกรณี ที่ ก องทุน เปิ ดทหารไทย German Equity มี ก ารลงทุน ในกองทุน ปลายทางในต่า งประเทศ
(Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และ
กองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่ กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity เข้ าลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นัน้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
5.1

แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมลู ค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
พร้ อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถื อหน่วยลงทุน ทราบภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่
ปรากฎเหตุ
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5.2
5.3

5.4
5.5

ทัง้ นี ้ แนวทางการด าเนิ น การดัง กล่า ว อาทิ เช่ น บริ ษั ท จัด การจะคั ด เลื อ กกองทุ น รวมใน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่ดงั กล่าวจะมีนโยบายการลงทุน ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 5.1 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฎ
เหตุ หรื อเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้ อ
4.2 ต่อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่ นขอผ่อ นผัน บริ ษั ทจัด การต้ องยื่ น
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
สนใจลงทุนรับรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)
กองทุน หลัก ที่ ก องทุน จะลงทุ น คื อ กองทุ น db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตังตามหลั
้
กเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ซึ่ ง บริ ห ารและจั ด การโดย Deutsche Asset Management S.A.โดยกองทุ น
ดังกล่าวเป็ นกองทุน Exchange Traded Fund เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ชื่อ
: กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)
ประเภท
: Exchange Traded Fund (ETF)
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
นโยบายการลงทุน
: มุง่ เน้ นลงทุนในหุ้นทังหมดที
้
่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี
DAX ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับน ้าหนักของหุ้นแต่ละ
ตัวที่นามาคานวณในดัชนี DAX (Fully-Replication)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้
ไปในทิศทางเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับดัชนี DAX
ดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ ท่ จี ดทะเบียนซือ้ ขาย
: ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เยอรมัน (Xetra) ตลาดหลัก ทรั พ ย์
ส วิ ส เซ อ ร์ แ ล น ด์ (SIX Swiss Exchange) ต ล า ด
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หลัก ทรั พ ย์ ส ตุ ท ท์ ก าร์ ท (Stuttgart Stock Exchange)
ต ลาด ห ลั ก ท รั พ ย์ สต็ อก โฮล์ ม (Stockholm Stock
Exchange) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม าดริ ด (Madrid
Stock Exchange) ทั ้ง นี ้ ก อ ง ทุ น เปิ ด ท ห า รไท ย
German Equity จะลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ที่จดทะเบียนซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน
วันที่จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ : 10 มกราคม 2550
รหัสหลักทรัพย์
: Bloomberg Ticker : XDAX GY** หรื อ
Exchange Code : DBXD
สกุลเงินที่ใช้ ซอื ้ ชาย
: ยูโร (EUR)
ดัชนีอ้างอิง
: ดัชนี DAX
บริษัทจัดการ (Management Company)
: Deutsche Asset Management S.A.
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) : Deutsche Asset & Wealth Management Investment
GmbH
ผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน (Custodian)
: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Annual management fee* :
: ประมาณ 0.09% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
แหล่ งข้ อมูล
: http://www.etf.db.com/GBR/ENG
* อนึง่ กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลีย่ นแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ
ของกองทุนได้
** กระดานในการซื ้อขายหลักทรัพย์ใหม่ (XDAX GY) มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลกองทุนหลัก ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ งโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่า
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ข้ อมูลดัชนี DAX
- ดัชนี DAX เป็ นดัชนีทมี่ ีการกาหนดวิธีการคานวณไว้ อย่างชัดเจน คือ ใช้ วิธี Free-float Market
Capitalization ในการคานวณ โดยดัชนีจะใช้ สกุลเงินยูโร (EUR) ในการคานวณ ทังนี
้ ้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่
เป็ นส่วนประกอบของดัชนีและน ้าหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ ในการคานวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆไตรมาส
- ดัชนี DAX เป็ นดัชนีที่สะท้ อนผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ และมีมลู ค่าการซื ้อขายมาก
ที่สดุ ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน จานวน 30 บริ ษัท โดยมี
น ้าหนักของหุ้นแต่ละตัวทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีไม่เกินร้ อยละ 10 ดังนัน้ ดัชนีดงั กล่าวถือว่ามีการ
กระจายน ้าหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระ
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- ดัชนี DAX เป็ นดัชนีที่ถกู จัดทาขึ ้นโดยบริ ษัท Deutsche Borse AG ซึง่ เป็ นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและ
เป็ นอิสระจากบริษัทจัดการ
- ดัชนี DAX มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสือ่ ที่นกั ลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ เช่น
www.bloomberg.com (รหัส: DAX:IND) หรื อ www.reuters.com (รหัส: .GDAXI) หรื อ
http://finance.yahoo.com (รหัส:(^GDAXI) เป็ นต้ น
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่ างประเทศ :
เน้ นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ ไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.

3.13. ประเภทของหลักทรั พย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สนิ อื่ น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่ า งหนึ งหรื อ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดัง ต่ อ ไปนี เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่ มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่ วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตราสารหนี ้
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note : P/N)
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
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1.1.8 ตราสารหนี อื่นทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ ตาม 1.1.1 1.1.7
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิมต่ มิ
1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants : DW)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ ตามข้ อ 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N ที่มเี งื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงือ่ นไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือ
ได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้การค้ า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้ องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ านวนรวมถึง
ดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรือ P/N ด้ วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS ต้ องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทัว่ ไป
ในส่วนที่ 1 ตามข้ อ 2.1 - 2.3
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1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้ องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้
(ไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม

หลักเกณฑ์

single entity limit ของกองทุน นัน้
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุน นัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน นัน้
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้ องไม่ใช่กองทุน
รวมฟี ดเดอร์

ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ต้ องเป็ นเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่ าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
1.ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
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ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใด อย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่าง ดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ในส่วนที่ 1 – 5
1.2 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.3 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคา
ปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของ
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
2.2.2.1 เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ น ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อขาย derivatives หรื อผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้ องมีการชาระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านัน้ ต้ องเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ า
นันก็
้ ตาม
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3. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้ องชาระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน
derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่ บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความ
เสีย่ งการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณ และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัท
จัดการให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทันที
5.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มกี ารล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
3.13.2 การลงทุนในต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทังนี
้ ้ การลงทุนในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้ องเสนอขายหรื อ
เป็ นการทาสัญญาในประเทศที่มหี น่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก
ของ WFE หรื อเป็ นตราสารของบริ ษัทที่จดั ตังและเสนอขายใน
้
GMS
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ส่ วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่ างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสารต่ างประเทศ
1.1ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ตา่ งประเทศ (Derivative Warrants : DW)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ ตามข้ อ 1 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่
ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขทีท่ าให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มเี งื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่
กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมี
เงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจาก
แหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
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2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N
ดังกล่าวต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้ อประเภทของ
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ข้ อ 2.4.1 – 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS ต้ องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายต่ างประเทศ
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ข้ อ 2.1 - 2.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กากับดูแลด้ าน
หลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อ
เป็ นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มกี ารซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่เป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพือ่ ผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่าง
เพียงพอทังนี
้ ้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของกองทุนรวม ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้ อง
มีการจากัดการกู้ยืมไว้ เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราวเท่านัน้ และมี
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นโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวม
ทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ ในสัดส่วน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ่ ใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวม นัน้ ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้ กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่
เป็ น SIP
1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ่ ใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนรวม นัน้
1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุนรวม
นัน้
1.5 กรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าว ต้ องไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่เป็ นกรณี
ที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานโดย
ก่อนการลงทุน บลจ. ต้ องจัดให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจาเป็ น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับ
ฝากดังนี ้
1.ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
3.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้ อประเภทของหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุนในประเทศส่วนที่ 3 ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้ อ 1- 9
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืนต่ างประเทศ (reverse repo) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ ต่างประเทศ (securities lending) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุน ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใด อย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่าง ดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ในส่วนที่ 1 - 5
1.2 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.3 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคา
ปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของ
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นทีย่ อมรับ
อย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วยc/’
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้ องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้ าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้ องมีการชาระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านัน้ ต้ องเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ า
นันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
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บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้ องชาระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน
derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่ บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความ
เสีย่ งการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณ และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัท
จัดการให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง่ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทันที
5.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มกี ารล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
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3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนในประเทศ
และต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
1
2

3

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ไม่เกิน 35%
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
ไม่เกิน 10%

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนา
อยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale อยูใ่ นระดับ
investment grade)

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับ

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สนิ
ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale อยูใ่ นระดับ
investment grade) หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

7

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม
6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.1.3.3.1 –
6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ >
397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ น
ระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(reverse repo)
6.2.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขาย
นอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6
รวมกันไม่เกิน 5%
[ Specific Investment Products (SIP) ]

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)*
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
อัตราใดจะสูงกว่า
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives (derivatives on
organized exchange)
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บัญชีเว้ น
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
แต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลีย่
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก
ตามรอบอายุกองทุน
ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
จัดตังขึ
้ ้น
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี อายุ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
โครงการ ≥ 1 ปี
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรื อ
derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ น
มือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มกี ารรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไข
ให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating
3
หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
ไม่เกิน 20%
4

ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo) ไม่เกิน 25%

5
6

ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้ แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

entity limit)
6.2 ตราสารหนี ้ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และ/หรื อผู้ออกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade/Unrated)
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงาน ของ MF ไม่มี
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ข้ อ
6

ประเภททรัพย์ สนิ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ ง
(hedging limit)
6.2 การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มิใช่
เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging limit)

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งที่มีอยู่

global exposure limit
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้ อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
กองทุนต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าที่ มี ก ลยุ ท ธ์ แ บบซั บ ซ้ อน (complex
strategic investment) หรื อ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

หมายแหตุ : 1,2 รายละเอียดของการคานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน
1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ู
ออกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ น
ข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ ในกรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย ไว้ ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด4 ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบFillingในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ น
ตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่า
กว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารได้ มกี ารยื่นแบบFillingในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity
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2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานอง
เดียวกับ บุคคลตาม 1 – 9)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
2.2 อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

3 หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
4 รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิม่ เติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ตอ่ มาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนมี
คุณสมบัติที่เปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ อีกต่อไป บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สนิ
ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการถัดนับแต่วนั ที่
เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันขาดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ น
กรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(3) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัตมิ ี
คุณสมบัติเปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทา
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

36

จาหน่ายทรัพย์สนิ นันออกไปหรื
้
อวันที่ทรัพย์สนิ มีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม 1(2)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ตอ่ มา
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการ
ลงทุนเพิ่ม บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าวสาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการ
ต้ องจัดทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึง
วันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม (3)(ก)(ข)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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3. หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ห้ ามมิให้ แก้ ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ ดงั กล่าวที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สานักงานแล้ ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มี
ผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดจาก
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ ้าซ้ อนกับกองทุนรวมหรื อกองทุน
ต่างประเทศ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เป็ นไปตามทีก่ าหนดแล้ ว ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจัดทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่อตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่กาหนด
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ตอ่ มามีกรณีดงั ต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 หรื อข้ อ
3 แล้ วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริ จาค
5 ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้
การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 1(2) หรื อข้ อ 2(3) หรื อบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า
การดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจ
ดาเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้ องส่ง
รายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้ องแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
สามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
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ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน
1 ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทาให้ มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้
จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรื อ
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2 ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มวี ิธีการในการให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้ บงั คับ
โดยวิธีการดังกล่าวต้ องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด
90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวม
ยังไม่มีผลใช้ บงั คับ บริษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
3. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
ช่วงเวลาดังนี ้ รวมด้ วยก็ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน
3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
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4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริ ษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายหน่วยละ
10.00 บาท บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
300 ล้ านบาท และกาหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่ตา่ กว่า 2 วัน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนโดยจะเสนอขายที่บริษัทจัดการหรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทังนี
้ ้ สาหรับวันแรกของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกาหนดเวลาเริ่ มเปิ ดรับ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมกันทุกช่องทางการจาหน่ายของกองทุนนี ้ ซึง่ แตกต่างกับเวลาที่ระบุในโครงการนี ้ โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริษัทจัดการจะระบุเวลาเริ่ มเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) และ หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ (Fund Fact
Sheet ) หรื อบนเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรื อช่องทางเอกสารการขายอื่นใด
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
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ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนทีใ่ ช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุค คลและนิติบคุ คล
ดังกล่าวตามข้ อ1 –4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อต่าง ๆ ได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควร
ทราบ พร้ อมทังใบจองซื
้
้อ/คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบจองซื ้อ/
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
5.2.2 วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรก
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้
จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่นๆที่ต้องการ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ ว
นาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอใช้ บริ การอืน่ ๆ (ถ้ ามี) และเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
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พร้ อมหลักฐานซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ องดังต่อไปนี ้ไปที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารเพิม่ เติมอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
หรื อเอกสารเพิม่ เติมอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ 2 คน สัง่ ซื ้อ/จองซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ ถือเอาบุคคลที่มชี ื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทย
German Equity ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดง
สิทธิใน หน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ ดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน
หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ อง
จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) และผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นเศษสตางค์ได้ กบั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย พร้ อมทังกรอก
้
ข้ อความในใบคาสัง่ ซื ้อให้ ครบถ้ วนชัดเจน
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2.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
2.1.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบคาสัง่ ซื ้อ และนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่สานักงาน
ใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจยกเว้ น
มูลค่าขันต
้ า่ สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบางรายได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ในระหว่างวันและเวลาการเสนอขาย
ครัง้ แรก และเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ ามา
ใหม่ได้ แต่ต้องอยูใ่ นระหว่างวันและเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
หลังจากที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 14
2.1.2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปิ ดบัญชีกองทุนกับทางบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับบัตร
กองทุนของบริษัทจัดการของบริษัทจัดการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด พร้ อมรหัส ซึง่ จะ
สามารถใช้ ในการสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงวิธีการและเงื่อนไขในการออกบัตรกองทุน รวมถึงขอสงวน
สิทธิในการยกเลิกบัตรกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทา
การของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่
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สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดการ หาก
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดย
้
ไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ แต่ต้อง
อยูใ่ นระหว่างวันและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
ก) ผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีต่ ้ องการใช้ บริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดการ สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่
หมายเลขโทรศัพท์ 1725 (หรื อทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต) โดยปฏิบตั ติ ามขันตอนการท
้
ารายการที่
ได้ รับฟั งจากระบบซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรื อที่ระบุในคูม่ ือการใช้ บริ การ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวน
เงินไม่รวมหน่วยสตางค์ และสามารถสัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาท) โดยไม่จากัด
จานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน
www.tmbameastspring.com
ข) ผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ จะต้ องดาเนินการ
บัญชีกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity (Open New Fund) ได้ ที่ www.tmbameastspring.com หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด จึงสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาท) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอืน่ ๆที่บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
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ค) ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชี ื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) แล้ ว สามารถทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผ่านบริ การอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการได้ ที่ www.tmbameastspring.com ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถปฏิบตั ิตาม
ขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถกู ต้ องเพื่อเข้ าสู่
ระบบ และสามารถขอเปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้ แรก หรื อใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตั จิ นครบขันตอน
้
การสัง่ ซื ้อ ระบบจะทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็จ
สมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าบาทจุด
เก้ าสิบเก้ าสตางค์) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com
2.2) กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ เพื่อ
จองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity ในการเสนอขายครัง้ แรกได้ ตามวิธีการที่บริ ษัท
จัดการกาหนดในข้ อ 17
5.2.3 การรับชาระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าจองซื ้อ ผู้จองซื ้อหรื อสัง่ ซื ้อสามารถชาระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ หรื อวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง ทังนี
้ ้ บลจ.ทหารไทย จะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม “กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity” ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(2) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่
หักบัญชีเงินฝากธนาคารจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม“กองทุน
เปิ ดทหารไทย German Equity โดย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)” หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
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(3) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร) เช็ค หรื อดราฟต์ โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โดย (ชื่อ
ผู้สนับสนุนการขายฯ)”
เมื่อสานักงานผู้รับจองซื ้อข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อแล้ ว สานักงานผู้รับคาสัง่ ซื ้อ
ดังกล่าวจะออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้
การจองซื ้อหรื อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหรื อค่าสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
บริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และส่งมอบให้ ผ้ จู องซื ้อหรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐาน ผู้จองซื ้อหรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหรื อค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่
สามารถยกเลิกคาสัง่ จองซื ้อหรื อคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นพิเศษ
หากมีดอกเบี ้ยรับเกิดขึ ้นในบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) - (3) ทางบริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้ เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วย
รวมถึงกาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อไม่เกิน 200 ล้ านหน่วย ผู้สงั่ ซื ้อทุกคนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จานวนที่สงั่ ซื ้อ
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน
เงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อเกินกว่าจานวนที่เสนอขาย บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัท
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จัดการ
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ ซื ้อโดยจานวนทีจ่ ดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บลจ.ทหารไทย
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุน หากกรณีที่มลู ค่าที่ได้ รับการจัดสรรตา่ กว่า 1 บาท หรื อ 1 หน่วย หรื อเมื่อ
บริ ษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับ
การจัดสรรเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลที่ได้ รับการจัด สรร
เป็ น
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ครัง้ แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าโครงการ
ไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถงึ 35 ราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถงึ 35
รายแต่มีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมดต
ั้
า่ กว่า 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และบริ ษัท
จัดการประสงค์จะยุติโครงการ หรื อ ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่
ได้ รับการยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.4 ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเงินบาทตาม
วิธีการขอรับเงินที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตามคาสัง่ ของลูกค้ าให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึง่
เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกาหนดเวลาได้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่
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ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริ ษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนทีใ่ ช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คล
ดังกล่าวตามข้ อ1 –4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
6.2.1 การขอเปิ ดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการจะต้ องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชี
กองทุนกับบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจนและส่งหลักฐานประกอบคาขอตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.2.2 (1)
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2) ผู้สนใจทีเ่ คยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถกรอกใบคาสัง่ ซื ้อและส่ง
หลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.2.2 (2) ต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยไม่
ต้ องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ว ยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้ อ 14
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
6.2.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่
บริ ษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ เพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นทีจ่ ดั การโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่า จะ
หักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ ว
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เสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
1) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทาการตามเวลา
ปกติของธนาคารพาณิชย์ และเป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วย ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนันบวกด้
้
วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี) ซึง่ เป็ นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชี
เดียวกับบริ ษัทจัดการหรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้
ผู้สนใจซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2
สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ตา่ กว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) และ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทา
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตางค์ได้ กบั ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนขายบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอื ้ออานวย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
คาขอใช้ บริ การอื่นๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ ามี) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้
บริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยืน่ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจยกเว้ นมูลค่าขันต
้ ่าสาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบางรายได้ โดยต้ อง
ประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขาย
ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

50

กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้
ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ วันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิตอ่ บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
หลังจากที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) จะต้ องยื่นคาขอใช้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ตต่อบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจาก
นันบริ
้ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (User Name ) และรหัสผ่าน (Password) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ ามาใช้ บริ การนี ้เป็ นครัง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาการเปลีย่ นแปลงรหัสผ่านที่ได้ รับเป็ น
รหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้
ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ บริการได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ การนี ้ทราบ

บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่
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เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทา
รายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานใน
การทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว

การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไปซึง่ เป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ในกรณีผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อติดต่อใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว ผู้สงั่ ซื ้อต้ องระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่
ถูกต้ องเพื่อเข้ าสูร่ ะบบ จากนันจึ
้ งเลือกรหัสบริ การซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะ
ทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆ
ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
3) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ภายหลังจากที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละ
เท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้ อม
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ก่อนที่ทา่ นจะทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว
ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ทา่ นประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซื ้อของงวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มกี ารบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว โดยไม่ผา่ น
อินเทอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้ อมูลเข้ าระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคา
ขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานใน
การทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
4) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัท
จัดการได้ ทกุ วันทาการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทา
รายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินทีส่ งั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ ง
ไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
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การซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนซึง่
เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มคี าสัง่ ซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณีตามข้ อ
6.2.4 ข้ อ 6.2.5 ข้ อ 11 หรื อข้ อ 12 และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการ
พบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรร
เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการยกเว้ นตามที่ระบุ
ไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 18.0
2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มคี าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวน
หน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่า
หน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณี
ตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนโครงการจัดการกองทุนรวมตาม ข้ อ 11
3) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หาร
ด้ วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทาการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับ
ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5
ตาแหน่งและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ 4.1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึง
ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 4.2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรื อ
ห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
4.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4.4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล
หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการ
ดาเนินการดังกล่าว 4.5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 4.1 – 4.4

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

54

กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่า
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้
ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ วันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วย
ที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ โดย
ใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
6.2.4 ข้ อจากัดการลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
ก) คาสัง่ ซื ้อทีจ่ ะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ กองทุน
ข) คาสัง่ ซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและมีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศที่มมี ลู ค่ามากกว่า 10 ล้ าน
บาท หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่
ในสามของจานวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่ได้ รับการยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
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6.2.3 ข้ างต้ น
ง) ในการซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
6.2.5 การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรือเห็นควรให้
รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ บริ ษัทจัดการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนหรื อการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อ
ระงับ เปลีย่ นแปลง หรื อเลือ่ นวันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่
อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสีย่ ง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่
เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริ ษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืน พร้ อมกับ
แสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สงั่ ขายคืน และนาไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
7.4.2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com)โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
และทาการยืนยันความถูกต้ องเพือ่ ให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การขายหน่วยลงทุนทางเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวน
หน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อ
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มูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
7.4.3. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน
สามารถกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) หรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ทบี่ ริ ษัทจัดการ
คาสัง่ ซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ เรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ ซื ้อคืนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว โดย
ไม่ผา่ นอินเทอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในรวบรวมคาสัง่ ซื ้อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียน
เพื่อบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้อคืนอัตโนมัติ
หรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกไว้ ใน
ระบบข้ อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นระบบข้ อมูลของนายทะเบียน
7.4.4) การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการจะต้ องมี
บัญชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริการนี ้ได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทา
การ ตามเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มใิ ช่วนั ทาการรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ซึง่ บริ ษัทจัดการจะกาหนด
วันดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุป หรื อใน www.tmbameastspring.com หรื อ ปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
บริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงวันทีม่ ิใช่วนั ทาการรับซื ้อคืนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบใน
www.tmbameastspring.com หรื อ ปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา หรื อช่องทางอื่นใด
อื่นๆโปรดระบุ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. และเป็ นไปตามที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการทางโทรศัพท์ได้ ทกุ วันทา
การของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. และเป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริ การซื ้อขายกองทุน
ทางโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
(www.tmbameastspring.com) ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย
ตามเวลาทีเ่ ครื่ องเปิ ดให้ บริ การ
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป
ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย
ดังนี ้ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ
การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
1) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
2) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ
ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุ
ใน ข้ อ 18
3) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยนาเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนาเช็คดังกล่าว
เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรื อทาการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ทังนี
้ ้ หากธนาคารที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้ นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมวิธีการการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอันจะ
เป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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แล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบ
ยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ ไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีกองทุน และบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ์ที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการของ
บริ ษัทจัดการตามหัวข้ อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ใน
ระหว่างวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการ
ก่อน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มี
คาสัง่ ขายคืนไว้ และยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 หรื อ ข้ อ 12
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริ ษัท
จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
- บริ ษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่ อรับซื ้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึง่ (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนและ/
หรื อค่าเบี ้ยปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสัน้ (ถ้ ามี) แล้ ว เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง (ใน
กรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง จะไม่หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนและหรื อค่าเบี ้ยปรับการถือ
ครองหน่วยลงทุนระยะสัน)
้
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนทีใ่ ช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คล
ดังกล่าวตามข้ อ1 –4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลีย่ นมากกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่
ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบ
ยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอืน่ ใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อ
ถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ น ใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน จะดาเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานใน
การทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานใน
การทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติด
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
8.2.1 วิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุม่ กองทุน"ทหารไทย"ตังแต่
้ สองกองทุนขึ ้นไปสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
โดยวิธีการต่อไปนี ้
(1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื นได้ ทุกวัน
ทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรื อตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
ในราคาตามข้ อ 8.2.2
ในการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดใน ใบคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลีย่ นจาก
กองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง
และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นข้ อกาหนดมูลค่าขันต
้ ่า
ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการสับเปลีย่ นนันเสร็
้ จ
สมบูรณ์แล้ ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 8.2.2
(2) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

64

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วัน โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
(www.tmbameastspring.com) หรื อช่องทางอื่นใดที่สามารถให้ บริ การเพิ่มเติมได้
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ น หน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป และใช้ เกณฑ์การคานวณราคา
ในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตและทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถทารายการได้ ตลอด 24
ชัว่ โมง โดยสับเปลีย่ นเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อย
ล้ านบาทถ้ วน)โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน
www.tmbameastspring.com
(3) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสัง่ สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการ
อื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
พร้ อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อ
กองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และ
กาหนดวันที่ให้ ทารายการสับเปลีย่ นเป็ นลาดับวันที่ของสัปดาห์หรือของเดือนหรื อของไตรมาสหรื อของปี ที่
ต้ องการทารายการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ วา่ จะเลือกให้ ทารายการในวันทาการก่อนหรื อหลังวันที่
ต้ องการในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากทีม่ ีการบันทึกข้ อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ เรียบร้ อยเท่านัน้ หากในอนาคตบริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อคาขอ
ยกเลิกดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์ เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั
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จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัตหิ รื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
(4) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทา
การของบริษัทจัดการตามเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ในการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องการสับเปลีย่ นแก่เจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ า
สัมพันธ์ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้ องการสับเปลีย่ นจาก
กองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลีย่ นเข้ า
การสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
8.2.2 ราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน จะกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนจะใช้ ราคารับซื ้อของวันที่การสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนมีผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป หักด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้ จา่ ย ค่าเบี ้ย
ปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ ราคาขายของวันที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนมี
ผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป บวกด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้ จา่ ย ค่าเบี ้ยปรับ
หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
8.2.3 ระยะเวลาในการสับเปลีย่ น : ทุกวันทาการซื ้อขาย
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อ
ระงับ เปลี่ ย นแปลง หรื อ เลื่ อ นวัน และเวลาท าการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลงทุ น ใน
ต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่
อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ ของกองทุน โดยรวม โดยถื อว่าได้ รับ ความเห็น ชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี ้ หากมี การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงาน
และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงิน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดการจะเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม ข้ อ 10.1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

67

ดังต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือ่ นกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบ
เรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลือ่ น และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ
10.1(2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทน
ก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่
คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
10.3 ให้ บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริ ษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
10.4 ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ น
วันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนสาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณี
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้
เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
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เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่
เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซี่ ื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน
3 วันทาการ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วย
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ลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่
ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน ด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้
ให้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่
ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5) เกินหนึง่ วันทาการ ให้ บริษัทจัดการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับ
คาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
เปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทมี่ ีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ น
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
13.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มถี ิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
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3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
13.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวน
หน่วยลงทุน
13.3 บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ )
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หัก
ด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ
วันที่คานวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วย
มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1. ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสาร ตามที่จา่ ยจริ ง
2. ค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จา่ ยในการสอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศสมาคม
3. ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี ตามที่จ่ายจริ ง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริ ง
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อผู้รับฝากหลักทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของ
กองทุน ตามที่จา่ ยจริง
5. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดตังกองทุ
้
นรวม การเตรี ยมและจัดทาเอกสารต่างๆ ค่าจัดทาหนังสือชี ้ชวน ค่าพิมพ์ ค่าแปล
หนังสือชี ้ชวน และค่าแปลเอกสาร ตามที่จา่ ยจริ ง
6. ค่าใช้ จา่ ย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าภาษี อากร ที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพย์สนิ หรื อ
หลักทรัพย์ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้ จ่ายของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศในการให้ บริ การทัว่ ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการป้องกันความ
เสีย่ งในอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา หรื อความเสีย่ งอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ
เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่ ่ายจริ ง รวมถึงค่าใช้ จา่ ยและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
7. ค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆ
ของกองทุนตามที่จา่ ยจริง
9. ค่าใช้ จา่ ยในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อ ชาระเงินค่าขาย ค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
ตามทีจ่ ่ายจริ ง (ถ้ ามี)
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10. ค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิน เพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าจาก global custodian
สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade) ตามทีจ่ ่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจากกองทุน เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย หรื อ ภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมค่าใช้ จ่ายทังหมดข้
้
างต้ น
จะเป็ นภาระของกองทุน
การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณ
และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
การคานวณค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 1 ถึง 6 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนทีจ่ า่ ยจริง และ
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนครัง้ เดียวทังจ
้ านวน
สาหรับค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 7 ถึง 9 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จาก
ค่าใช้ จา่ ยนันๆ
้ ทังนี
้ ้การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สาหรับค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 10 ในส่วนค่าใช้ บริ การทดรองจ่ายเงินเพือ่ ชาระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าจาก global
custodian สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
นัน้ จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จา่ ยจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว
15.3. ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิม่ เติมการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ลู งทุนทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของ
กองทุน
หากมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยบริ ษัทจัดการจะ
ประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ เป็ นสถานทีใ่ นการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อที่
www.tmbameastspring.com.
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนนี ้ กับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน รวมถึง
ขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ลู งทุนทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วน
สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุน
หากมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยบริ ษัทจัดการจะ
ประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ เป็ นสถานทีใ่ นการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อที่
www.tmbameastspring.com.
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ในอัตรา 5 บาท (ห้ าบาทถ้ วน) ต่อหน่วยลงทุนทุก 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้ องไม่ต่ากว่า
100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันทีย่ ื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกภาษี มลู ค่าเพิ่มด้ วย (ถ้ ามี)
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ทจี่ ะให้ ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละไม่
เกิน 50 บาท
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อย
ละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่าง
ดังกล่าวจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถกู รวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปในราคาขาย หรื อราคารับซื ้อคืน.หรื อราคาสับเปลีย่ นเข้ า
หรื อราคาสับเปลีย่ นออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เพือ่ นาไปชาระ
เป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้
สอดคล้ องกับอัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ทเี่ กิดขึ ้นจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามทีจ่ ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในทะเบียน ตามที่จา่ ยจริ ง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ภายใต้ บริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
2. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธี การที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มี
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อทาง
หนังสือพิมพ์ หรื อจัดให้ มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบการแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมือ่ บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว
2. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ทที่ ี่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
3. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
เดิมตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการจะขึ ้นค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว บริ ษัจดั การจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
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3.2 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพเิ ศษ
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง ตามข้ อ 1วรรคสอง และ 3 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน :
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป โดยบริ ษัทจะ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ที่มิได้ มกี ารทาสัญญาประกันความเสีย่ ง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุล
ต่างประเทศ(Spot Rate)ของวันทาการซื ้อขายก่อนวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ
เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้ คา่ กลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอ
ขายเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยผ่านระบบ
Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มกี ารเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนภายใน
วันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ จะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดย
จะคานวณราคาขายหน่วยลงทุน หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศที่มิได้ มกี ารทาสัญญาประกันความเสีย่ ง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุล
ต่างประเทศ (Spot Rate) ของวันทาการซื ้อขายก่อนวันคานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ เวลา
ประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ คา่ กลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายเป็ น
เกณฑ์ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรื อ
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Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มกี ารเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดย
ถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีเป็ นกองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่างกันตังแต่
้ หนึ่งเดือนขึ ้นไป บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันทาการสุดท้ ายของเดือน ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริ ษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสกุลเงินบาทของวันทาการซื ้อขายล่าสุด ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปั นผล
ภายใน 2 วันทาการถัดไป (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลีย่ นตามที่กาหนดในข้ างต้ นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการอาจนา
อัตราแลกเปลีย่ นอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันมาใช้ แทนโดยอนุโลม
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวัน
ทาการที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น
ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณี ที่ ก ารประกาศได้ ก ระท าการผ่า นระบบเผยแพร่ ข้อ มูลมูลค่า หน่วยลงทุน ที่ จัด ขึน้ โดยสมาคม (NAV
Center) หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริ ษัทจัดการ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม เช่น การ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ
แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึง่ สตางค์ หรือต่างจาก
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ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัท
จัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ มีผลต่อเนื่องต่อการคานวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่
วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัด
จากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ ีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ือ้ หน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนา
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ บริ ษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ จะต้ องลด บริ ษัทจัดการ
จะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์
ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏ
ว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุน
เปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ อง
ลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่
กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์
ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่
ถึงหนึง่ ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(
ก) บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผู้สอบบัญชี) :
17.7. การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก :
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการ
จัดการ :
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 19 เรื่ อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 การเปลีย่ นแปลงเวลาทาการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบถึงการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาทาการ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
20.2 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วย ภายใต้ หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุน
รวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตามกฎ ข้ อกาหนด หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
กาหนด หรื อจะกาหนดต่อไป
20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึง่ ในสาม

การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
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(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิม่ เติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัด การถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามา
รวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
ไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่าหนึง่ ในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่
เดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวน
ที่ถืออยู่
20.4 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ใน
สหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าทีใ่ นการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ า
เพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าทีใ่ นการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภท
ต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับ
ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
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(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตาม
ข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ อ่ เป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการ
และกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเ่ ข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบ
ความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตาม
หัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อ
ข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ อง (ในกรณีทเี่ ป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนด
ของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่
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เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้
ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัท
จัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ ยจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทาเพื่อหลีกเลีย่ งมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่
กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมือง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิทธิไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ อง
ร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.5 บริ ษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริ ษัทและกองทุน จากบุคคลทีเ่ ป็ นผู้ให้ บริ การอัน
เนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็ นเรื่ องไม่พงึ กระทา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทตาม
เทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดู
แนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
20.6 สาหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การซื ้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เพี ย งอย่า งเดี ย ว ผู้ลงทุน ที่ ซื อ้ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุน จึ ง ควรศึ ก ษารายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
บริ ษัทประกันชีวิตเป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน รวมทังค
้ าสัง่ ต่างๆไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ ง
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ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องติดต่อเพื่อรับ
หน่วยลงทุน หรื อรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรับคายืนยันการทารายการต่างๆ จากบริ ษั ท
ประกันชีวิตโดยตรง
อนึ่ง บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการให้ บริ การซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต รวมถึงการให้ บริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อ
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงการให้ บริ การดังกล่าว
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยติดประกาศที่ทาการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อบริ ษัทประกัน
ชีวิตและ/หรื อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่มีการยกเลิกบริ การดังกล่าว บริ ษัทจัดการ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
โดยติดประกาศที่ทาการของบริ ษัทจัดการและ/หรื อบริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื ้อ ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ ว
20.6.1 คาจากัดความเพิ่มเติม :
บริ ษัทประกันชีวิต
หมายถึง

กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน

หมายถึง
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ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกั น ชี วิ ต และได้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ หรื อ
การจัด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การ
แต่งตัง/ยิ
้ นยอมให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการทารายการลงทุนในฐานะตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน
(Omnibus Account)
กรมธรรม์ที่บริ ษัทประกันชีวิตออกให้ ผ้ เู อาประกันภัย
เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิตได้ มีการ
ทาสัญ ญาประกันชี วิตและสัญ ญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
การตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชาระค่าเบี ้ยประกันชีวิตให้ แก่ บริ ษัท
ประกัน ชี วิ ต ส าหรั บ การให้ ความคุ้ม ครองต่ อ การมรณะหรื อ การ
จ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชาระเงินค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
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20.6.2 มูลค่าขัน้ ต่ าของการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า :
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต จึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วย
ลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนต
ั ้ ่า ซึง่ อาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่สนใจซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จึงต้ องศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารประกอบการขายที่จดั ทาโดยบริ ษัทประกันชีวิต
20.6.3 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกัน
ชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี) โดยชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่แต่ละบริ ษัทประกัน
ชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อ
เอกสารการขายที่ ผ้ ูลงทุน ได้ รับ จากบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต โดยระยะเวลาในการสั่งซื อ้ จะต้ อ งอยู่ภายใต้ ก รอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมี ผลเมื่อบริ ษัทจัดการ
ได้ รับชาระเงินครบถ้ วนจากบริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว
ในกรณีของการสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลั กษณะการทา
ธุรกรรมฟอกเงินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิตสงวน
สิทธิ ในการพิจารณารับประกัน หรื อ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อต่อชื่ อเสียงหรื อต่อความรั บผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษั ทจัดการ หรื อบริ ษัท ประกันชี วิต
รวมถึงกรณีที่คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมที่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย
หรื อความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชนหรื ออยู่ภายใต้ คาสัง่ ห้ ามการทาธุรกรรมของทางราชการ และกรณี ที่ผ้ ู
ลงทุนไม่ผา่ นหลักเกณฑ์การรับประกันของบริ ษัทประกันชีวิต
20.6.4 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
1. ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิตหรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด (ถ้ ามี)
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่า หรื อจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ขายคืนจะมีผลเมื่อ
บริ ษัทประกันชีวิตได้ ส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริ ษัทจัดการแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิตอาจ
ต้ องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้ วน ก่อนส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในกรมธรรม์
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ตวั แทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (กล่าวคือ บริ ษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับ
ซือ้ คื น หน่วยลงทุน (โดยมิ ให้ นับ รวมวัน หยุด ท าการในต่างประเทศของผู้ป ระกอบธุ รกิ จ การจัด การกองทุน
ต่างประเทศที่มี ลกั ษณะในทานองเดี ยวกับธุรกิ จ การจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษั ทจัด การกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดใน
โครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทประกันชี วิตมี หน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับจากบริ ษั ทจัดการให้ แก่ผ้ ูถือกรมธรรม์
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) โดยวิธีการรับค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
ในบางกรณี บริ ษัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะดาเนินการส่ง
คาสัง่ ซื ้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นประจาหรื ออัตโนมัติหรื อตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรื อดาเนินการนาเงิน
จากการขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดๆที่บริ ษัทประกันชีวิตเรี ยกเก็บเงินจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ทังนี
้ ้ การส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ คาสัง่ ใดๆ เกี่ยวกับการ
ดังกล่าวในแต่ละครัง้ โดยบริ ษัทประกันชีวิต ถือว่าบริ ษัทประกันชีวิตได้ รับมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ ประกันชีวิตให้ ส่งคาสัง่ ดังกล่าวมายังบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยบริ ษัทประกันชีวิตอาจจะสรุ ป
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ตาม
ช่องทางที่บริ ษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรู ปแบบและเงื่อนไขที่บริ ษั ท
ประกันชีวิตตกลงกับลูกค้ า
20.6.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผ้ ลู งทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
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ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ ถือหน่วยภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.8.3 และ
การขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 20.8.4 ข้ อ 1 ภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิตา่ งๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่
ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนใดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน
2. ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุน ไม่ มี สิ ท ธิ น าหน่ ว ยลงทุน ไปจ าน าเป็ น
หลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในฐานะผู้เอาประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การทากรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎห มายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ ามี) ที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัท จัดการ บริ ษัทประกันชีวิต
รวมทังชื
้ ่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริ ษัทประกันชีวิต
กาหนด
7. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชี วิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
คาแนะนาเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน
ในหน่วยลงทุน
8. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริ ษัทประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรื อผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทัง้
การซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
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10. เงื่อนไขหรื อสิทธิในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่น สิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัท
จัดการ และการได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชี วิตจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ
นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ ประกัน ชีวิตควบหน่วย
ลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวิตจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชีวิต
โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อ ที่ แ ท้ จ ริ งของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็ นผู้ติ ด ต่อ ในการยื น ยัน
รายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง
กาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ควบกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต ผ่านบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต แต่ละราย โดยผู้ถือ หน่วยลงทุน ควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ต้ องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติม
20.6.7 การจัดส่งเอกสารให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน :
1. การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ของกองทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน หลังจากที่ได้ รับเอกสารจากบริ ษัทจัดการ
2. รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้ จดั ส่งรายงานแสดงฐานะการ
ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนด
20.7 บริ ษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบตั แิ ละ/หรื อวิธีดาเนินการดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์
ของนิติบคุ คลที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบุคคลที่ กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity ทาธุรกรรมด้ วย [(รวม
เรี ยกว่า”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และ
กองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่ กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity เข้ าลงทุน เป็ นต้ น]
ถึงข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่
กาหนดตามที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบ
คุณ สมบัติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยกองทุน เปิ ดทหารไทย German Equity และปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์ แ ละข้ อ บังคับ ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้
เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อ
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เคยถื อ สัด ส่ว นดังกล่า ว ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก องทุน และนิ ติ บุค คลที เกี่ ย วข้ อ ง กองทุน หลัก ปฏิ บัติ ต ามเกณฑ์ ข อง
ข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
บริ ษัทจัดการร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคล
ต่อไปนี ้เข้ าลงทุนในกองทุนกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงกฎหมาย
ฟอกเงิน กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึง่ ผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องไม่
สามารถปฏิบตั ติ าม ตามกฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย สานักงานควบคุมทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทา
รายการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลทีป่ รากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ ตามข้ อห้ ามซึง่ กาหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT
Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อข้ อจากัดทีก่ าหนดโดย OFAC หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย
European Union Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ เกณฑ์และรายชื่อ
ดังกล่าวอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มี
ลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity (กองทุน)
อนึง่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความ
ร่วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิม่ เติมตามที่บริษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่าย
และ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื อ
อาจมีผลให้ บริษัทจัดการและ/หรือกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตน
และ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอด
ระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ ซึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่า
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัท
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จัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
20.8 การวางทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้ างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นให้
บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรื อ ขอมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรื อควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุน
ได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่
มีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว หาก
บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีป่ ฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่
ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้
การลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม

ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website: https://www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารกองทุน
ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
ข) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่าง
บริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ นนตามที
ั้
่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่
ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
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จ) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน
ในวันทาการที่ 2 นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนันแล้
้ วแต่กรณี
ฉ) แจ้ งการแก้ ไขเพิม่ เติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นณ
วันทาการสุดท้ ายของทุกเดือนให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ ี่สบิ ของ
เดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ซ) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่
จาเป็ น เพือ่ รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลี่ย นแปลง หรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ วิธี จัด การกองทุน ภายใต้
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19
ญ) กระทานิติกรรมสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาการได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื ้อคื นหน่วยลงทุนทังหมดจากผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชี
กองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ ในโครงการและหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน
ฏ) สั่ง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ ห้ ส่ง มอบ รั บ มอบ แปลงสภาพ จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนหลัก ทรั พ ย์
ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานของกองทุนภายใต้ รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15.2
ฐ) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ภายใต้ ข อบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้
จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
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ก) จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและกองทุน ให้ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ของการจัด การของกองทุนตามที่
กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
ข) ได้ รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
ค) จัดให้ มีบริ การทดรองจ่ายเงินเพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ ล่วงหน้ าจากผู้รับฝากทรัพย์ สิน
ต่างประเทศ ณ วันชาระราคา สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่
เกิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จั ด ให้ มี ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการ
เปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขใน
การเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 2 ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่ ง ตั ง้ ผู้ สนับ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น ภายใต้ หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ค) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ และบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน
จ) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
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ฉ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ โดยความ
เห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ข) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นันๆ
้ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 7
ค) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุน
ตามที่ ระบุไว้ ในส่วนรายละเอี ยดโครงการจัด การกองทุนรวมข้ อ 7 คงเหลืออยู่ในบัญ ชี
กองทุน
ง) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
จ) จัดให้ มีการเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฉ) จัดท ารายงานทุกรอบปี บัญ ชี เพื่ อแสดงข้ อมูลเกี่ ยวกับ กองทุน ของรอบปี บัญ ชี และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้ องแสดง
ข้ อมูลตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด ทังนี
้ ้ หากบริ ษัท
จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข้ อ ช) ตามปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี
บัญชี
ทังนี
้ ้ มิให้ นาความในวรรคหนึ่ง มาใช้ บังคับกับกรณี กองทุนเลิกตามที่กาหนดไว้ ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 20 โดยเหตุการณ์ ดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้น ก่อนหรื อ
ในวันที่ครบกาหนดจัดทา หรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ช) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญ ชี หรื อปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
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นับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูลอย่าง
น้ อยตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชี ให้ บริ ษัท
จัดการได้ รับยกเว้ น ไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง
สาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
ซ) จัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้ อ ฉ) และ ช) ไว้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้ องขอ
ฌ) จัดทาหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบนั ทุกรอบปี บัญชี และจัดส่ง
ให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ญ) ขอรั บ ใบแทนหลัก ฐานการรั บ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ นกองทุน เปิ ดต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทาลาย
ฎ) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน
และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฏ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฐ) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งมิได้ เกิด
จากการลงทุ น หรื อ ได้ หลัก ทรั พ ย์ ม าเพิ่ ม เติ ม ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด
พร้ อมสาเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่
หลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น นั น้ มี มู ล ค่ า เกิ น อั ต ราที่ ก าหนด เว้ น แต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น
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ฑ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ
20
ฒ) จัดส่งข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง
ข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน
ณ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิน
ข้ อจากัดดังกล่าวด้ วย
ด) ในกรณี ที่ มี บุค คลอื่ น เป็ นนายทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด การแจ้ งให้ น าย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ นายทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ต) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริ ษัทจัดการเมื่อพบการถือ
หน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ถ) จัดส่งข้ อมูลการตรวจสอบการถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณี ที่เป็ น
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดเป็ นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษัทภายใน 15 วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของแต่ละเดือน พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยดังกล่าว
ธ) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
น) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทังที
้ ่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

101

บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนได้ กาหนดให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือ
ว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ :
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นบริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ไม่ ว่ า โดยค าสั่ง ของส านัก งานหรื อ โดยเหตุ อื่ น ใดตาม
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่
จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ ามาทาหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนข้ อ 15

(2)

บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการ
จัดตัง้ และด าเนิน งานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้ หน่วยลงทุน เงิน ปั นผล และดอกเบี ย้ จาก
หลักทรัพย์เงินได้ จากการจาหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/
หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
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(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนตลอดจนรับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ
(3) จ่ายเงิน หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆของกองทุนตามคาสัง่
ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับ
เงินปั นผล และดอกเบี ้ย การจองหลักทรัพย์เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน
หรื อกาลังอยูใ่ นระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
รับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
การรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝากไว้
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรั พย์สนิ
สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
รับซื ้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการ
ออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรอง
เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
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(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์ สินของกองทุน ตาม
ราคาที่ เป็ นธรรมในกรณี ที่ วิธีการค านวณมูลค่าทรัพ ย์ สินตามปกติ ท าให้ มูลค่าทรัพ ย์ สินไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่าหรื อกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวน
ทังหมดในวั
้
นทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มคี าสัง่ ขายคืนไว้ ซึง่ จานวนขาย
คืนดังกล่าวคิดเป็ นจานวนที่เกินกว่าร้ อยละ10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดใน
้
วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัท
จัดการเป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับ
แต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน และส่งให้ บริ ษัท
จัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
(11) ดูแลให้ บริ ษัท จัดการปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญ ญั ติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญ ญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม
ต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ ของบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้
แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงาน
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระ
บัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ าร
ชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าทีต่ า่ งๆ ดังนี ้
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14.1 รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ูช าระบัญ ชี ป ฏิ บัติ ตามพระราชบัญ ญั ติ หลักทรั พย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ ผ้ ูชาระบัญ ชี ก ระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการตาม
มาตราดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยไม่ชกั ช้ า
(15) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิได้ เป็ นสมาชิ กศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ในต่างประเทศที่ บริ ษั ท
จัดการประสงค์ จะลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่งหลักทรัพ ย์ นนั ้ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ แต่งตัง้ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เป็ นตัว แทนในการท าหน้ าที่ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น โดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ต้องแจ้ งการแต่งตังตั
้ วแทนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สนิ ของ
กองทุนไปเก็บรักษาไว้ ที่ตวั แทนนันด้
้ วย
(16) ดูแลการดารงจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการและตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณี ที่ จานวนผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่
ก าหนดในโครงการหรื อ ประกาศส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และบริ ษั ท จัด การมิ ได้
ดาเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(17) รับรองกรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้ อมทัง้
รายละเอียดของโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคารับรองดังกล่าวของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตาม
วรรคหนึง่ ให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่สง่ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(19) ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมี
หน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ การดาเนินการ
ดัง กล่า วรวมถึ ง การลงลายมื อ ชื่ อ ในหนัง สื อ เพื่ อ รั บ รองความถูก ต้ อ งและครบถ้ วนของสิ่ง ที่ ม อบให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีบ่ นปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่า
การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ง หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลง
ไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้ าที่ที่คาดหมายได้
ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มี
สิทธิ บอกเลิกสัญ ญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
ไปเปิ ดเผย หรื อ ใช้ ในทางที่ ก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ กองทุน หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ อง
บอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่บริ ษัทจัดการรับรู้ หรื อรับทราบเหตุการณ์ ดงั กล่าว หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว และบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น
หากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับ
อนุญ าตจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จัด การจะแต่ งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ อื่ น แทนผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องจัดการโอนทรัพย์ สินและเอกสารหลักฐาน
ทัง้ หมดของกองทุน นัน้ ให้ แ ก่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ หรื อ ตามค าสั่ง ของบริ ษั ท จัด การหรื อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทังหลายเป็
้
นไป
โดยเรี ยบร้ อยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่
เข้ าข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
มีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สนิ กองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ หน่วยงานอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอื่น เช่น Euroclear, Cedel เป็ นต้ น และ/หรื อ ผู้รับ
ฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อง ที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์แต่งตัง้
ขึ ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ หากผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม มีการเปลีย่ นแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ
: นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่
: บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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5. ผู้จดั จาหน่าย :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน :
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
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บริ ษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนา
หน่วยลงทุนมาขายแก่บริ ษัทจัดการหรื อผ่านผู้สนับ สนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณ
ตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และได้ รับ การรับ รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดวันทาการซื ้อขายใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วย
ลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับ
ชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทน
หรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อ
จาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ ในตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15 ยกเว้ นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
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ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตาม
พินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชี
กองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 และยื่นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15 ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอน
โดยทางไปรษณี ย์ ภายใน 4 วัน ท าการถัด จากวัน ที่ น ายทะเบี ยนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุน เสร็ จ
สมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใดๆจากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทา
รายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิ ของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ ผู้รับ โอนมี ห น้ าที่ จ ะต้ อ งมารั บ สมุด บัญ ชี แ สดงสิท ธิ ในหน่วยลงทุน ตามก าหนดเวลาที่ น าย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
13.4 ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึง
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บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัด ตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอก
้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ของบริ ษั ท จั ด การ หรื อ ช าระ/รั บ ช าระเงิ น เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอน
หรื อจาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
13.4.2 บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม) ตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการโดยบริ ษัท
จัดการจะทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังสิ
้ ้นของโครงการ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่บริ ษัทจัดการได้
กาหนดขึน้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามรายละเอีย ดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 เรื่ อง " วิธีก ารแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ"
ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนหรื อสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัท
จัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 22 โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระ
บัญ ชี ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น ชอบเป็ นผู้ชาระบั ญ ชี โดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน ชาระภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุ
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ไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 23 เรื่ อง "การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ไม่มี
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานาแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทงนี
ั ้ ้นาย
ทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน จะรั บ จดทะเบี ย นการจ าน าให้ แ ก่ ผ้ ูรับ จ าน าที่ เป็ นสถาบัน การเงิ น เท่ า นัน้
การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนาหน่วยลงทุนไปจานาจะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
มายื่นพร้ อมกรอกคาขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจานาด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อสานักงาน
ใหญ่หรื อสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อส่งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการระงับการทารายการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้ งจานาต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50
บาท อนึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้ เฉพาะในกรณีที่ใช้ เพื่อการจานาเท่านัน้
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีได้
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 เรื่ อง " วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ"
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

113

การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่วา่ ใน
ทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดให้ ข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนที่กองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสารใดๆที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดได้ ในอนาคต
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อคาสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุน หรื อคาขอใช้ บริ การอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐานประกอบ
ต่างๆตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 1) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนพร้ อมคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ
5.2.2 2) และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนในนามของบริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่าสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนออกให้ ในนามบริ ษัท
จัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ ใช้ เป็ นหลักฐาน
ในการซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุด บัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนมาให้ บริ ษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั้
วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบัน ให้ ถือเอาข้ อมูลที่บันทึกไว้ ในระบบนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหล่านัน้ เป็ นผู้ถือหน่วยร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
15.

กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

16.

วิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุน
จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ีชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ น
ศูนย์เป็ นผู้มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิ
จากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจะจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
ตกลงรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินสารอง รายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะ
เฉลีย่ เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนั ้
ภายใน 45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มเี งินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ เฉลีย่ เงินคืน
เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได้ รับ
ชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว

กองทุนเปิ ดทหารไทย German Equity

116

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีม่ ีพฤติการณ์วา่ ผู้
ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ
อื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิ
เรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จา่ ยในการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษั ท
จัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้ จา่ ยก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และ
ปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จา่ ยในการเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าว
มารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนก็ได้

กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ อง
ได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิ หรื อ
การจากัดสิทธิ ใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่ อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุ นรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
แล้ ว
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
18. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม ทังนี
้ ้ยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามข้ อ (1) (ก) ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ อง
เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุคคลซึง่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ โครงการระหว่างประเทศโดยเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ เป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึง่ ปี
เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้
เป็ นไปโดยมุง่ แสวงหาประโยชน์อนื่ ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวั่ ไปที่พงึ ได้ รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อ
สิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุนรวมได้
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
1. การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะดาเนินการตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษหรื อ
จะดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนดได้
2. การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพือ่ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ บริ ษัทจัดการอาจ
ดาเนินการด้ วยการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติผา่ นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้ วธิ ีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่
เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการในเรื่ องทีก่ ระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับมติ
พิเศษ ซึง่ ให้ รวมถึง
(ก) การเปลีย่ นแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ ผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(ง) การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเดิม
ตามที่ระบุไว้ ลา่ สุดในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว หรื อข้ อกาหนดอื่นในทานองเดียวกัน ให้ กระทาได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(ก) การลดมูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มทุน
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(ง) การเพิม่ จานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(จ) การเพิม่ ความถี่ของการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมทีต่ ้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมือ่ ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว
(3.5) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้ เป็ นไปตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
4. การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนด
เงื่อนไขให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพือ่ ประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(4.2) การเพิม่
ชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(4.3) การเปลีย่ นแปลงประเภท
ของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุน
(4.4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4)
การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึง่ ต้ องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
5. การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 3 ให้ บริ ษัทจัดการยื่นคาขอ
เป็ นหนังสือพร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคาขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชน และชาระ
ค่าธรรมเนียมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับคาขอพร้ อมทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชนแล้ ว
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6. ในกรณีที่การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มมี ติให้ แก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการ
จัดการกองทุนหรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิม่ เติม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็ นไปตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
หลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพัน
คูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมือ่ ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี
หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันไม่วา่ กรณีใด ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
จัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อม
กับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิ ดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพ าทเข้ าสู่ การพิ จารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า
50 ล้ านบาทในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน
เข้ าลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้ และบริ ษัทจัดการพิจ ารณาแล้ วประสงค์ที่
จะเลิกกองทุน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
ในต่างประเทศ (Master Fund)
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(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา
5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้สาหรับกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ทีไ่ ม่ได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นรายวัน หรื อกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ ไม่ได้ มีการซื ้อ
ขายเป็ นรายวัน ให้ พิจารณาทีม่ ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)
3. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื อ
งดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
4. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
5. สานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการ
จัดตัง้ จัดการ หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
ใด และสานักงานได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรื อทาให้ เชื่อได้ วา่ การจัดตัง้
กองทุนรวมเป็ นการจัดตังกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง และสานักงานสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ทาการแก้ ไข หรื อดาเนินการใด ๆ และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงานสัง่ ได้ หรื อ
ดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริ ง
6. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครง
22.2. การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิ ดตามข้ อ 22บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ ง
เป็ นหนังสือให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏ
เหตุตามข้ อ 22
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(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ทาการที่
ปรากฏเหตุตามข้ อ 22เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทา
การนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22 และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ น
การเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค)
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ใดลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนันบริ
้ ษัท
จัดการจะดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค)
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี ้
ก) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน
ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และ
ข) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และกระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อ นวันเลิก
กองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ค) จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มกี าหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความ
เห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ ผู้
ถือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
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เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการชาระ
บัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่
ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้ างอยูใ่ ห้
ผู้ชาระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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