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ค าจ ากดัความ  
 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  
 
กองทนุ  หมายถึง  กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  
 
หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  
 
บริษัทจดัการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท าหน้าที่ขาย

หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  
 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง  วนัท าการของธนาคารพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้

ขายนัน้บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) หรือค่าใช้จ่าย 
(ถ้ามี)  
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ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขายนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  

 
กองทนุตา่งประเทศ  หมายถึง  กองทนุท่ีจดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอื่นใดที ่

มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้
 

กองทนุหลกั หมายถึง  กองทนุตา่งประเทศที่กองทนุน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ 
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการ

ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ   หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัท 

จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจด 

  ทะเบียนและวนัท าการของประเทศของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
กองทุน และเป็นวันท าการที่สามารถท าการช าระราคา และส่งมอบ
หลกัทรัพย์ 

 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการและ 
  ของกองทนุหลกั หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเตมิ   
 
ค าเสนอซือ้  หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง

ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องโดย

แก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 
 
 
การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่

มีราคาไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
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หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือ
ลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
กิจการ  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี 

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน  
 
กลุม่กิจการ  หมายถึง     บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี ที่สภาวิชาชีพ 
  บญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 
มติพิเศษ   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

หน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติเสยีงข้างมาก   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ 

สถาบนัการเงิน 
 
สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่ เ ก่ี ย ว เนื่ อ งกับ ธุ ร กิจหลักท รัพ ย์ที่ ได้ รับอนุญ าตและ                     

จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ลงทนุ  

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
เงินส ารอง   หมายถึง  จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิท่ี 

ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
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สทิธิเรียกร้อง หมายถึง  สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตาม
กฎหมายวา่ ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 

 
วงเงินรับอนญุาต   หมายถึง  วงเงินท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายใดๆอนญุาตหรือเห็นชอบให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active 
Equity  โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อไปลงทุนใน
ตา่งประเทศได้  

 
ค าศัพท์ 

 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน
ฝาก   

ค าอธิบายศัพท์ 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีวกบัเงิน
ฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้
กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ  

แบบ filing  แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
benchmark ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมกีารเผยแพร่ 

อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบาย การลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

CIS operator บคุคลดงันี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุที่คูส่ญัญา 
 

CRA สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตาม
ประกาศ 
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Credit derivatives 
 
 
 
 
 
 
credit event 
 

 
credit rating 
 
 
currency risk  
 
delta  
 

derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลือ่นย้ายความเสีย่งด้านเครดติของ
ทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึ่งมีภาระผกูพนัท่ี
จะต้องชาระเงินให้แกคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การ
ช าระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่ง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนยีมส าหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว      
 

หมายถึง เหตกุารณ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุน
ข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 
 

อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 
ความเสีย่งด้าน FX 
 
อตัราเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

derivatives on organized       
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 
discount rate 

 
อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

DW  
 
FX  
 
group limit  
 
 
guarantor rating 

ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
 
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการ
ลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 
 
อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
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international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
  
investment grade credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

 
IOSCO 
 
IPO  

International Organization of Securities Commissions 
 
การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

 
issue rating 

 
อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
 

issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
 

market price  
 
MF  
 
MMF  
 
national scale 
 
NAV  

มลูคา่ตามราคาตลาด 
 
กองทนุรวม (Mutual Fund) 
 
กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
 
มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 
 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
 

net exposure 
 
 
 
notional amount 
 
obligation  
 
 

มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผา่นการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยูก่บั
ทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 
 
มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 
 
ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 
 

options  
 

สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 
3 แหง่พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 
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OTC derivatives 

 
derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
 

P/N  
 
portfolio duration  
 
product limit 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 
 
อายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการคานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

regulated market  
 
 
 
 
 
reverse repo  
 
securities lending  
 
SET  
 
share warrants  
 
single entity limit 

ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ี
ท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรัพย์ 
 
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
 
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

SIP 
 
SN  

Specific Investment Products 
 
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

  
TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

 
TSFC 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 

หนว่ย CIS 

 

 

 

 

 

 

หนว่ย infra 

 

 

 

 

 

 

 
หนว่ย property 

หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 
หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 

2.กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านอง
เดียวกบักองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

 
หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

2.ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 

Website: https://www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  

 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TMB India Active Equity Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่ : TMBINDAE 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5   ประเภทการขาย  : ขายหลายครัง้ 

 
1.6  การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

 
1.7  อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 
 
1.8  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :   - 
 
1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ) : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมนี ้ท่ีอยู่ในระหว่างการ

เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  หรือ  
2.ในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ครัง้แรก ต า่กวา่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และ
บริษัทจดัการประสงค์จะจะยตุิโครงการ  
  

https://www.tmbameastspring.com/
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ผา่นทางไปรษณีย์  ผา่น 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
1.10  ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  
 
2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ  : 2,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  : โดยในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ย

ลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
 
2.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 

2.4   จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000.00   หนว่ย  
 

2.5   ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  

 

2.6   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1.00  บาท  

 

2.7   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 
 

2.8   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 

 

2.9   จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 

 

2.10   มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  

 

2.11   จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
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2.12  รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครัง้ถดัไป และ/หรือ มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วย
ลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว 
(ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 
1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

 
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุของกองทนุให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของ กองทนุ Goldman Sachs India 
Equity Portfolio โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลอืลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
3.2  ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  

 
3.3  ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
       - กองทนุฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
         ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio 
         กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นกองทนุ UCITS 
 
3.4 ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 
 
3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :  ไมม่ี 
 
3.6  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ 
       3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-

Hedging) 
มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 
3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach 
อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100.00 
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3.7  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) :  ลงทนุ 
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : อืน่ ๆ 
1. กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั  
(Passive Management)  
2.กองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : การลงทนุในกองทนุรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกัคือ MSCI 
India IMI, Net returns, Unhedged, USD ในรูปสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบเท่าคา่สกุล
เงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่ว
ผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุ
ได้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน 
Goldman Sachs India Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้
ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ซึง่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS 
กองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่วบริหารจดัการโดยGoldman Sachs Asset Management Fund Services Limited 
และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 

สว่นที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 
หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ ( risk 
spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วนั โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  ใน กองทนุGoldman Sachs India Equity Portfolio จะ
อยู่ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  อาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุ
เร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่คา่เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนคา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม 
ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัสว่นท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไมป้่องกนัความเสีย่งในกรณีที่คา่เงินสกลุดอล
ลา่ร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งคา่   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้
กองทุนอาจลงทนุในตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือ
หลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

 

เง่ือนไข/ข้อจ ากดัอื่น 
1.   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวม

ต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม
ตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (class) 
หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น 
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมคีวามผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไมป่กตติา่งๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ท่ีกระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน  กองทุน Goldman Sachs India Equity 
Portfolio (กองทนุหลกั) ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การลงทนุในหน่วยลงทนุของ กองทนุ Goldman 
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Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุน
ตา่งประเทศดงักลา่วต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนัอย่างมีนยัส าคญั
หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่าตัวชี ว้ัด  
(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือชีช้วนหรือ
โครงการ หรือเมื่อกองทนุตา่งประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลกองทนุ
ตา่งประเทศหรือมีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบท่ีอาจสง่ผลตอ่การด าเนินการของกองทนุในฐานะผู้ลงทนุ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว  หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นการ
สง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัจากประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยค านงึถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นส าคญั  รวมถึงขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินซือ้ขายในกองทุนหลกัจากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไม่ขดักบัวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

 

2. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และการลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

 
ทัง้นี ้ความในวรรคหนึง่ จะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในชว่งระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็นกองทนุรวม  และไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วง 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ หรือช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอ
การลงทนุ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือ
มีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี ้ยงัคงต้องค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุ
เป็นส าคญั 

 

3.  ในกรณีที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master 
Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศดงักลา่วที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เข้าลงทนุมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง

ระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) นัน้ 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
3.1   แจ้งเหตทุี่กองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมลูค่าลดลงตามที่กลา่วมาข้างต้นพร้อม

แนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ 
ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินการดงักล่าว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทนุใหม ่เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมด่งักลา่ว จะมี
นโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทนุของกองทนุตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทนุ เป็นต้น โดยแนวทางการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

3.2 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฎเหต ุ
หรือเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

3.3 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการด าเนินการตามข้อ 3.2 
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผนั บริษัทจดัการต้องยื่นความเห็นของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอ
ผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการดังกล่าว เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผอ่นผนั 

3.4 รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตามข้อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทนุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย 

 
รายละเอียดกองทุนหลัก :  Goldman Sachs India Equity Portfolio  

1.กองทนุหลกัที่กองทนุจะลงทนุ คือ กองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทนุรวมตราสาร
ทนุ ซึง่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทนุรวมที่เสนอขายให้กบั    ผู้ลงทนุตา่งๆ ทัง้ผู้ลงทนุ
ทัว่ไป (retail investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    
ปัจจยัความเสี่ยงและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทนุที่ส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนฉบบันีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio เพื่อ
ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.gsam.com/TMBIndiaActiveEquityFund 
 
 
 

 

http://www.gsam.com/TMBIndiaActiveEquityFund
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ช่ือ กองทนุ  Goldman Sachs India Equity Portfolio  

โครงสร้างของกองทนุ 
Goldman Sachs India 
Equity Portfolio 
 

Class                        :  Class I Shares (Acc.) 
ISIN Code                  :  LU0333811072  
Bloomberg Code       :  GSINDAI LX Equity  
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 26 มีนาคม 2551 (26 March 2008 ) 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลา่ร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)  MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio มีวตัถปุระสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่ม
มลูค่าเงินลงทุน โดยกองทนุจะลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินในตราสาร
ทนุ และ/หรือตราสารที่มีความเก่ียวข้องกับตราสารทุน (equity related transferable 
securities) และกองทุน ซึ่งมีการลงทนุในบริษัทที่มีภูมิล าเนา หรือมีก าไร/รายได้หลกั
อยูใ่นประเทศอินเดีย  
สว่นที่เหลือไม่เกิน 1 ใน 3 กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุ ตราสารที่มีความเก่ียวข้อง
กบัตราสารทนุ (equity related transferable securities) ของบริษัทอื่น ๆ และตราสาร
ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับตราสารทุน (non-equity related transferable securities)  
และกองทนุ รวมถึงตราสารตลาดเงิน  
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ เพื่อป้องกนัความเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ
สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทนุ 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมม่ี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บ ริ ษั ท จั ด ก า รก อ งทุ น
(Management Company )  

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited  
Registered Office: 47 St.Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland  

ผู้ รั ก ษ า ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง
กองทนุ (Custodian Bank) 

State Street Bank International GmbH 
Registered Office: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative  
Registered Office: Reviseur d’entreprises 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg  

 
 2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ส าคญัของกองทนุ Goldman Sachs India Equity Portfolio  

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ร้อยละ 0.85 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Entry charge) ไมม่ี 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Exit charge) ไมม่ี 
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) ร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดที่ประมาณการได้ (Ongoing charge) 

ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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ในกรณีท่ีกองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินคา่ธรรมเนียมการจดัการบางส่วน  เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุน า
เงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ 

 
ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บ
ไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นใด 
 
3.13  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
 
3.13.1 การลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  

 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
    1.1   ตราสารทนุ 
 1.1.1 หุ้น 
              1.1.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR) 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้ นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น 

(share warrants) 
              1.1.5 ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ 

  ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
    1.2   ตราสารหนี ้
              1.2.1 พนัธบตัร 
              1.2.2 ตัว๋เงินคลงั 
              1.2.3 หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
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              1.2.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 
              1.2.5 ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 
              1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
              1.2.7 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
 
              1.2.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ 

 ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
1.3   ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4   ตราสาร Basel III 
1.5 ศกุกู 
1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants : DW) 
1.7   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note : SN) 

 
2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 
 

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดงันี ้
2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา 
 ตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้อง

อ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N 

ดงักลา่วต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้
 2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 2.4.2 ธนาคารออมสนิ 
 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
 2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
 2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 
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  ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้
     2.5 .1 SN มีการจ่ ายผลตอบแทนโดยอ้างอิ งกับ  underlying ประเภทเดียวกับ underlying            

ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
     2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็น

ทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อน
การลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุที่อาจท าให้กองทนุต้องรับ
มอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่
ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ บริษัทจดัการร้องขอได้   
2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้
ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 

2.5.4.1ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัท่ี 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัท
จดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป   

 2.5.4.2ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

 
ความในวรรคหนึง่ไมน่ ามาใช้บงัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่
 
ส่วนที่  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบตัิ และหลกัเกณฑ์

ในการลงทนุดงันี ้ 
1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 

1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องมีนโยบายการ
ลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ 

         1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป ตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุ นัน้ 
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 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุ นัน้ 

        1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  global exposure limit ของ   
กองทนุ นัน้ 

1.3 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้อง
ไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่

เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
 1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสนิ  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo) 
  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด 
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองค า 
1.6  น า้มนัดิบ 
 1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปร 
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ตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9  
 1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
 1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั 
(spot price) หรือ ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรือ   underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

(2.1) กรณี กองทุนได้ระบเุก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ  derivatives ที่จะ
ลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

(2.2) เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
   (2.2.1) derivatives on organized exchange 
   (2.2.2) OTC derivatives ดงันี ้
              2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร

พาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือ
ผู้ ค้า derivatives 

 (2.3) ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ ต้อง
เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมหีน้าที่ส่ง
มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 
3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันตีาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
3.1เป็นดชันีที่มีการก าหนดวธีิการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying 

หรือปัจจยัตา่ง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันใีห้เป็นปัจจบุนัตามความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมกีารเคลือ่นไหวตาม
สภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
         3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันทีี่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
                   3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกั      

ทัง้หมด 
                   3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของน า้หนกั

ทัง้หมด 
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ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราทีก่ าหนดใน 
3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบั
ทองค าหรือน า้มนัดิบมาพจิารณา 
        3.2.2  ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคา

ทองค าหรือน า้มนัดิบ 
        3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุ 
ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตรา
สารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุ
นัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
จาก บริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัทจดัการ 
นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนั

เหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่ 

อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้
           3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)  
      ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
           3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
           3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันเีงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างองิจากรายงานของ
หนว่ยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี บริษัท
จดัการ แสดงให้เห็นได้วา่วธีิการค านวณของผู้พฒันาดชันดีงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่ง
เหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 
 

5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลด  ความ
เสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
  บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
  (6.1) ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบ

ทุกวนัที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ
บริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป    

  (6.2) ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

  (6.3) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 
 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้

 7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
 7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ

ธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
(7.2.1) Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่

เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation 
นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงิน
ตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้
ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name 
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความ
เสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่ อเกิด credit event ขึน้กับ  obligation 
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สนิทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุ
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดย
ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวั
ที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรม
ของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง
จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

(7.3) ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
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         (7.3.1)มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

 (7.3.2)ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ 
credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

  (7.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
3.13.2  การลงทุนในต่างประเทศ : 
 

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น  
 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการ
ท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสาร
ของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ 

1.1   ตราสารทนุตา่งประเทศ 
1.1.1  หุ้น 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น(share 

warrants) 
1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม 
1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3  หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงิน 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity                                                                                                            28 

1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 – 1.2.7 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดเพิ่มเติม 

 1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  
 1.4  ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 

1.5  ศกุกูตา่งประเทศ 
1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ตา่งประเทศ (Derivative Warrants : DW) 
1.7 ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงตา่งประเทศ (Structured Note : SN) 

 
2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1  ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดงันี ้

2.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ
ลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิง
จากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N 
ดงักลา่วต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

 2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกับผู้ รับฝากตามหัวข้อประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ สว่นที่ 2 คณุสมบตัิและ
หลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร ข้อ 2.4.1 – 2.4.7 

 
  ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน

รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิม่เตมิดงันี ้
     2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ 

derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
      

2.5.2 หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
 ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยน
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มือได้ โดยก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุที่อาจท าให้
กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

  
 2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่

ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ บริษัทจดัการร้องขอได้ 
2.5.4ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบ
ข้อมลูที่นา่เช่ือถือได้ซึง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการ
จดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
 

 2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูค่ายตุิธรรมของ SN ซึง่เกิดจากวิธีการค านวณเดียวกบั
ที่ใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเช่ือถือดังกล่าว                 ให้ บริษัท
จดัการทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท า
การของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 

 
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ SN มายงับริษัทจดัการ ทนัที 

 
ส่วนที่  2 :ทรัพย์สินประเภทหน่วย CISหน่วย infra หน่วย property ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการ

ลงทนุดงันี ้ 
1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
1.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะดงันี ้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากบัดแูล
ด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือ         เป็นหนว่ย
ของกองทนุ CIS ต่างประเทศ ที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก
ของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO   
1.2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการ
จดัการส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอ
ทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 
1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุรวม ในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมี
การจ ากัดการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมี
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นโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวม
ทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ใน
สดัสว่นมากกวา่หรือเทา่กบั 80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้ 
1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิ
ที่เป็น SIP 
1.4.3  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวมนัน้ 
1.4.4  มีการลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ กองทนุ
รวมนัน้ 

1.5 กรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ
ดงักล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานโดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝาก
ดงันี ้
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศสว่นท่ี 3 ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ข้อ 1- 9 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด 
     อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
    1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
    1.2  อตัราดอกเบีย้ 
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    1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
    1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
    1.5  ทองค า 
    1.6  น า้มนัดิบ 
    1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปร 
 ตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9  
    1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
    1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 
 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็น 
ราคาปัจจุบัน(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2.   เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
     2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเก่ียวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ

ลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
         2.2.1  derivatives on organized exchange 
         2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
                   กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคล

ที่ ได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้  ต้อง
เป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่
มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
 3.1  เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying 
หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาด
อยา่งเป็นอิสระด้วย 
  3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
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         3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้
                   3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน า้หนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน า้หนัก

ทัง้หมด 
                   3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมีน า้หนกัน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35%ของน า้หนกั

ทัง้หมด 
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราทีก่ าหนดใน 
3.2.1.1 
 การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบทีเ่ก่ียวข้องกบั
ทองค าหรือน า้มนัดิบมาพจิารณา 
        3.2.2 ดชันีทีม่ีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคา

ทองค าหรือน า้มนัดิบ 
         3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
                 3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุ 

ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตรา
สารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุ
นัน้ 

     
3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

   จาก บริษัทจัดการ ทัง้นี ้หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการบริษัท
จดัการ นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

 
  3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมลูอย่างทนั

เหตกุารณ์ 
 
   3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่ 
อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้

          3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)  
ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 

          3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า(futures price)ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 

          3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
 

   3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หนว่ยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี บริษัท
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จดัการ แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้
อยา่งเหมาะสม 

 
4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอ  ต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

 
5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ช่สิง่เดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเสีย่ง
การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

(6.1) ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ
ทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ
บริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
(6.2)  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
(6.3)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

 
7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ

ธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
(7.2.1) Credit Default Swap :  ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งด้านเครดิต
ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ 
โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตาม
ข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกัน
ความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สุดในวันครบ
ก าหนดตามปกติ) ทัง้นี  ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit 
Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีหน้าที่
ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
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obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap) 
(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งของ
สนิทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขาย
ประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิง
กบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์
อ้างอิงเพื่อแลกกับการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) 
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

(7.3)   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงทีม่ี
ลกัษณะดงันี ้

       (7.3.1)มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์        
และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

 (7.3.2)ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ 
credit derivatives นัน้อ้างองิเสือ่มเสยีไป 

 (7.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุและหากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
โดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดงักลา่ว โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนการด าเนินการ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
3 หนว่ย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ที่รัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมภีมูิล าเนา
อยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบ national scale ) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสารท่ีมี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศที่
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 

 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้
<397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศ
ไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 

 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity                                                                                                            36 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

regulated market 
6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
บริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับ ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขาย
ตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารท่ีมี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มี
ภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ 
สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั investment 
grade) หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้ 
≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มีลกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั  
investment grade 
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน  
(reverse repo) 
6. 6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขาย
นอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 
6.7  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการ
จดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  
ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่
อาจท าให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่ส านกังานก าหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ

กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังาน ก าหนดและ
มีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)  รวมกนัไมเ่กิน 5% 
 

ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit)* 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
                  1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนนิงานของกองทนุรวม 

2. Derivatives on organized exchange  
ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ       

ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก       
ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ 
      จดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมา
จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  
หรือ derivatives) 

- ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบ 
ปีบญัชี  

-  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุรวมที่อายุ
กองทนุคงเหลอืน้อยกวา่หรือเทา่กบั6 เดือน  
ทัง้นี ้ เฉพาะกองทนุรวมทีม่ีอายโุครงการ
มากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุ
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ 
ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  ซึง่จด
ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร
หนีท้ี่ออกใหม)่ 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse 
repo)   

     ไมเ่กิน 25% 

4 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities 
lending) 

      ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสารท่ีมสีญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝง หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 
:อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ 
หรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 
 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม
ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้

6.1  การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 
       การลดความเสีย่ง 
       (hedging limit) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

6.2  การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่มิใช ่
       เพื่อการลดความเสีย่ง 
       (non-hedging limit) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทนุไมม่ีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives  โดยต้องไม่

เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  

          (2) relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความว่า การลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าที่มีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

หมายแหต ุ: 1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity                                                                                                            41 

 

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit)  
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนัต้องมจี านวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่ เกิ น  1 ใน  3 ขอ งมูลค่ าหนี ส้ิ นท างการเงิน 
(financial liability)1 ของผู้ ออกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบัญชี
ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจน ามูลค่า
หนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ิน
ทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และ ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารไม่มีหนี ส้ินทาง
การเงิน  
ตามที่เปิดเผย ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสดุ2 ให้ใช้ อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขาย ตราสารตามข้อนีข้องผู้ ออกราย
นัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จัดท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 
 
 
 

 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity                                                                                                            42 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
   2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น

ตราสาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่        
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่
ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง
เดียวกบั บคุคลตาม 1 – 9) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้   
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุ
ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  
          (1.1)  มีขนาดเลก็  
          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กิน 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
4 หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของ

กองทนุ infra ที่ออกหนว่ยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra 
ของกองทนุทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หนว่ย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของ
กองทนุ property ที่ออกหนว่ยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหนว่ย 
property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาด

คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์  ภายใน  3  วันท าการถัดนับแต่วันที่เกิดกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่
ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแต่ เป็นกรณีตามข้อ 4 ใน
สว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบั

ช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือ
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วนัที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัทจดัการ
ต้องจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่
รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.และผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดงักลา่ว 

 
2.   ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุ

ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การ

ลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

 
(2)  ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทนุท่ีก าหนด 
 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน

เป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้
(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตาม

ประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋
สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นท่ี 3    

(ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

 
(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการ

ต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึง

วนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ

ได้ 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

 
3. หากปรากฎว่ามีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 

วนัท าการติดตอ่กนั บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนั

ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น

ส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลา 180 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ 

จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่ง

รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด และให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ ง  พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผู้ดแูลผลประโยชน์  
ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 

 
4. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแตต่่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้
ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

 
5. ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการ
ดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ  บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญัและต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจดัการใน
เร่ืองดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่
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ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ทัง้นี ้ในการจัดสง่รายงานดงักลา่วให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 

 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 
 

1.   ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการลงทนุ

ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.รวมทัง้จัดส่งต่อผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้

  
2  ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้

บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 

วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับ

มติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้
บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมติจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทนุรวมยงัไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม   
   
3. ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั

ช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  :  ไมม่ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
5.1.1 กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
5.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ก) ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ข) ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัขิองธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 
บาท บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 300 ล้าน
บาท และก าหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่ต ่ากว่า 2 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนโดยจะ
เสนอขายที่ บ ริ ษั ทจัด การห รือผ่ านผู้ สนับ สนุนการขายห รือ รับ ซื อ้ คื นห รือผ่ าน ระบบอิ เล็ กท รอนิ ก ส์   
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
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บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้ต่างๆ ได้ที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ
พร้อมกับใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือ รับซือ้คืนที่ใช้ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการ
แตง่ตัง้เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และค าขอใช้บริการอื่นๆที่ต้องการ ให้ครบถ้วน
ชดัเจน แล้วน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอใช้บริการอื่นๆ (ถ้ามี) และเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวน พร้อมหลกัฐานซึง่ลงนามรับรองความถกูต้องดงัตอ่ไปนีไ้ปท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
 ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  
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หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน สัง่ซือ้/
จองซือ้หนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้จองซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี India 
Active Equity ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน 
หน่วยลงทนุของกองทนุอื่นดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไม่
ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนสามารถท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอกข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้
ครบถ้วนชดัเจน   
 
2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
 2.1.1) กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ(ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ 
ในใบค าสัง่ซือ้ และน าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่ส านกังานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ในระหว่างวนัและเวลาการเสนอขายครัง้
แรก และเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ามาใหม่ได้ 
แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่น
ข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2.1.2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
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เมื่อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับบัตร
กองทนุของบริษัทจดัการของบริษัทจดัการตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทจดัการกาหนด พร้อมรหสั ซึ่งจะสามารถใช้
ในการสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเง่ือนไขในการออกบตัรกองทนุ รวมถึงขอสงวนสทิธิใน
การยกเลกิบตัรกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าวไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัท
จัดการ และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ หากเงินใน
บญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ แตต้่องอยูใ่นระหวา่ง
วนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์  บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 
 
ก)  ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการซือ้ขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
หมายเลขโทรศพัท์ 1725 (หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการท่ีได้รับฟัง
จากระบบซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์หรือที่ระบใุนคูม่ือการใช้บริการ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไม่
รวมหน่วยสตางค์ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้านบาท)  โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ต่อ
วนั หรือมลูคา่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
 
 
ข)  ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมัติ จะต้องด าเนินการ เปิด
บญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  (Open New Fund)ได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือเจ้าหน้าที่
ลกูค้าสมัพนัธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด จึงสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ
ของธนาคารทหารไทย การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาท) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่า
อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) แล้ว สามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท า
รายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว โดยระบรุหัสผู้ใช้และรหสัผา่นที่ถกูต้องเพื่อเข้าสูร่ะบบ และสามารถขอ
เปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุ เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวน
การท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้
ได้ครัง้ละไม่เกิน  99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้า
สตางค์) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน หรือมูลค่าอื่น  ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน 
www.tmbameastspring.com  
 
2.2)    กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ เพื่อจองซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอม็บี India Active Equity  ในการเสนอขายครัง้แรกได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด
ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 
5.2.3  การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในการช าระเงินคา่สัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
(1) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง ทัง้นี  ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
 

http://www.tmbam.com/
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(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงิน
สด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ 
ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคารจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั 
ในนาม “กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity” โดย ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)” หรือที่บริษัทจัดการ
ก าหนดเพิ่มเติม 
  
(3) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (“ผู้สนบัสนนุการขายฯ”) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่นธนาคาร) เช็ค หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายบญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ.ทหารไทย โดย (ชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯ)”   
 
เมื่อส านกังานผู้ รับสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่วจะ
ออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว และสทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้
หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียน   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว
เทา่นัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจดัการจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพนัตามข้อ 14 ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ หากมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้ในบญัชีจองซือ้
หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วย รวมถึง
ก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 200 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จ านวนที่สัง่ซือ้  
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ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าโครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุน
โครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุน
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้
โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู่  ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทยขอสงวนสทิธิ
ที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากวา่ 1 บาท หรือ 1 หนว่ย หรือเมื่อบริษัทจดัการพบวา่
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรทัง้หมด  เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรรเป็น 
(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
 (ซ)  กองทนุอื่นใดทีม่ีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติ

บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก
ไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 รายแตม่ี
มลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดต ่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัทจดัการประสงค์
จะยตุิโครงการ หรือ ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2.4 ข้างต้น    
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บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการ
ขอรับเงินท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก   ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้
อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
  

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก : 
 

6.1.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
6.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
6.1.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
6.1.4 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุทกุวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการ
ทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่
ที่ท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
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บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 

6.2.1 การขอเปิดบญัชี  
 

1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ  
 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบั
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้ครบถ้วน
ชดัเจนและสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ  5.2.2 1)  
 
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เคยมีบญัชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการแล้ว สามารถกรอกใบค าสัง่ซือ้และส่งหลกัฐาน
ประกอบตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 2) ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บริษัทขอสงวนสิทธิในการออก
ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
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บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้  เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระคา่หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายระหวา่ง
เวลาท าการท่ีก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการ
ถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และ
คา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 
 
ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม
ตามข้อ 5.2.2  
 
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆ 
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ให้ครบถ้วนชดัเจน และน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆ พร้อมทัง้เงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื อ้คืน  ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจยกเว้น
มลูคา่ขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ  วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้
ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิตอ่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินคา่ซือ้ หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
สว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชนและสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ ใช้และรหสัผ่านให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอใช้บ ริการ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าการเปลีย่นแปลงรหสัผา่นท่ีได้รับเป็นรหสัผา่นใหม่
เสยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  
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ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ใช้บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จสมบรูณ์ภายใน
เวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  
 

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
ที่ได้ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้ผู้สัง่ซือ้
ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้ สั่งซือ้ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถกูต้องเพื่อเข้าสู่
ระบบ จากนัน้จึงเลอืกรหสับริการซือ้หนว่ยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการ
ดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้
ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
 
 

3) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
 

http://www.tmbam.com/
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ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ 
กั น  ส าม ารถก รอกค าสั่ ง ซื อ้ ห น่ วย ล งทุ น อัต โนมั ติ ด้ ว ยตน เอ งผ่ าน อิ น เต อ ร์ เ น็ ต ข องบ ริ ษั ท จั ด ก า ร
(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอตัโนมัติ” ได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท
จดัการ ทัง้นีก้่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ท่าน
ประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมป่ระสงค์จะท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลกิรายการซือ้ของ
งวดดงักลา่ว  
 

ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วได้โดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการ
อาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ                                                      
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลไมเ่ป็น
บญัชีร่วม  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวนัท าการของ
บริษัทจัดการ จนถึงเวลา  15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดั
เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบัญชีหกัเงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ 
หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ 

http://www.tmbam.com/
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สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
 

6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ 6.2.4 
ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 18 
2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวน
หน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ  11  
3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วย
ราคาขายต่อหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ได้รับช าระเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม กบั  

4.1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ  สหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

4.3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว    
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4.5)    กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 4.1 – 4.4 
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็น
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณ
ได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้
ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้
ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้
ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่
จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท
จดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

6.2.4  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมลูค่ามากกวา่ 10 ล้านบาท 
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  
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ค) ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

ง) ในการซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้ดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณา
ถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ 
เปลีย่นแปลง หรือเลือ่นวนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ  เช่นกรณี
ที่เกิดจากวนัหยุดท าการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
รับค าสัง่ซือ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบ
และประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
 

 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 

(1) บริษัทจดัการ 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(3) เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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(4)   เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ 
ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติด
ประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 

      7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
 

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 

7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ านวนเงิน
สทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุนที่จะ
ขายคืน พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สัง่ขายคืน และน าไปยื่นที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
 
อยา่งไรก็ตาม สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึก
ข้อมลูการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระบบของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคนื
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 

7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดย
บ ริ ก า ร ข า ย ห น่ ว ย ล ง ทุ น ท า ง เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร 
(www.tmbameastspring.com)  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้
ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่
อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

 

http://www.tmbam.com/
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7.4.1.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวด
ละเท่าๆกันสามารถก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่
อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วโดยไม่
ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักลา่ว
ให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท า
รายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบจุ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวน
หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่าย 
คา่เบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึไว้ใน
ระบบข้อมลูของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูของนายทะเบียน  
 

7.4.1.4  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภท
บคุคลธรรมดา และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ
จะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่าน
บริการนีไ้ด้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุก
วนัท าการ ตามเวลาท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1  โดยเจ้าหน้าที่
จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 

7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 
 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป หรือใน www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ 
ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา   
 

ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันท าการรับซือ้คืนดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งใ ห้ทราบใน 
www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่นใด 
 

อื่นๆโปรดระบ ุ: 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. 
และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการ และ/หรือ ตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการทางโทรศพัท์
ได้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านบริการซือ้ขายกองทนุ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านเคร่ือง
ฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เคร่ืองเปิดให้บริการ  
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวันหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือความ
เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 
30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบั    ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดย

http://www.tmbam.com/
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จะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน          15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8    รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิม่เตมิ :   

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยภายใน  5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุน
รวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกับวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ)  
ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายดงันี หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 

1)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในแบบค าขอเปิดบัญชี
กองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการใน
ตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ จดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักลา่วไว้
แล้วในโครงการ)  

 

2)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวม
วนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10  

 

3)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบุ
ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและน าเช็ค
ดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายใน 
5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัท
จดัการกองทุนรวมได้ระบเุก่ียวกับวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) ทัง้นีห้าก
ธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้น าเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุอื่น
ใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
      ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ สามารถ

แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดเพิ่มเติม   

 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งไม่มีหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีกองทุน และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า หากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขาย
คืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์
จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน และบริษัทจัดการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  
 
บริษัทจัดการหรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแตก่รณีตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 
11  หรือ ข้อ 12 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือ
เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่าง
สมบูรณ์   บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมูลการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

7.9 รายละเอยีดเพิ่มเติม :  
       - ไมม่ี -   
 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  :   

8.1.1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
8.1.2 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
8.1.3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
8.1.4  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 

 
8.2  รายละเอียดช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  :   
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุอีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน า
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือสว่น
ตา่งมลูค่าหนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และหรือคา่ใช้จ่าย หรือค่าเบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไป
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ
เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1) –4) 
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บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุ่มได้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี่ยน
ระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง เป็นต้น 
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วย
ลงทนุในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลง
ในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 
(ถ้ามี) และสว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุต้นทางบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนั
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดทีบ่ริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 
ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่สบัเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน  เป็ น เพี ยงเอกสารบันทึกรายการเท่ านั น้  ไม่ ใช่ หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์   
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 

8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ตัง้แต่สองกองทุนขึน้ไปสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 

(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2  

 

ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการจะ
สบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุของกองทนุต้นทาง และกองทนุปลายทาง (ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อก าหนด
มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถัดจากวันที่รายการ
สับ เปลี่ ยนนั น้ เส ร็จสมบู รณ์ แ ล้ว  และจะเพิ่ ม จ านวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง                           
ตามรายละเอียดตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8.2 

 
(2)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เนต็) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของ
บริษัท (www.tmbameastspring.com) 
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การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้                                                      
 
การสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์
การค านวณราคาในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถ
ท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลี่ยนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่
เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูค่าอื่นๆที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

(3)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนดค าสัง่
สั บ เป ลี่ ย น ห น่ ว ย ล ง ทุ น อั ต โน มั ติ ด้ ว ย ตั ว เอ ง ผ่ า น อิ น เต อ ร์ เน็ ต ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร 
(www.tmbameastspring.com)หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

  
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน
หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่สบัเปลีย่นในแตล่ะงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้ท า
รายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีต้องการท า
รายการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ระบุว่าจะเลือกให้ท ารายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัที่
ต้องการในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือค าขอ
ยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบั
จากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  
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(4)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภท
บคุคล  และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุ
วนัท าการของบริษัทจดัการตามเวลาท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1  
โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่
สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการ
สบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 

 
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ ยน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 

1)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัที่การสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุมีผล ท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) และ
คา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

 

2)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัที่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมีผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และ
คา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  

 
 

8.2.3  ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือ
ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
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ตา่งประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่
อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลา่วข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com 
หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้  หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 

 
9. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้
ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
10.1  บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 (1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 (2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
10.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
              (1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 (2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการ   
ใด ๆ โดยพลนั 
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 (3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามข้อ 10.1(2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนก็ได้ 
 (4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัที่
สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
10.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
10.4  ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุ
ท าการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ส าหรับวนัดงักล่าว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อย
กว่าห้าวนัท าการก่อนถึงวนัหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
 
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้เฉพาะ
ในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 (2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล 
 (ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
 (ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้
กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
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(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 

 (ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

 (ค) มีเหตุที่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
  1.  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
  2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
  3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคล           ผู้มี

อ านาจตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระส าคญั 
 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้
การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่
เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
 (1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5)  ให้เปิดเผย        
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 
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 (3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ(5)   เกินหนึ่งวนัท าการให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
  (ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะ
การลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนั
เปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้
ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุ
ทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
12. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
เพื่อคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
 
13.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 
13.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด

ได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ 
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13.3 บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 

14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  ไมม่ี 

14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :   ไมม่ี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 
15.1คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)*  : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)*  :  
รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ  2.5145 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
1.คา่ธรรมเนียมการจดัการรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
2.ในกรณีท่ีกองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดงักล่าว
ตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

      
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี* :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย
มูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ (รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี* :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ 
(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี* :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่
ค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ไมม่ี  
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
ไมม่ี  
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ*   :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 
1. คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว 
 
2. อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
3. ค่าสอบบญัชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ  
คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม 
 
4. ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิก
กองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน 
ตามที่จ่ายจริง  
 
6.  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ใช้จ่ายของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการทัว่ไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเสีย่งในอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญา 
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Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น
ใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  
 
7.  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  
 
8.  คา่ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของ
กองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
9.  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าสมดุเช็ค ตามที่
จ่ายจริง (ถ้ามี)  
 
10.  ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง 
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุ ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  : มี 

รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะประเภทของผู้ลงทนุไมเ่ทา่กนั รวมถึงขอสงวนสทิธิในการแก้ไข ยกเลิก 
หรือเพิ่มเติมการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
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หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน              
เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยบริษัทจดัการจะประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 
 

15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  : ไมม่ี  
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switching In)  : มี 
รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้  ผู้ ลงทุนทราบใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยติดประกาศที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 
บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดงักล่าวที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของ
กองทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั            
เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 7 วนั  
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching Out)  : ม ี

http://www.tmbam.com/
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รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้  ผู้ ลงทุนทราบใน
หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยติดประกาศที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 
บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดงักล่าวที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของ
กองทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั            
เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 7 วนั  
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุใน
อตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ตอ่หนว่ยลงทนุทกุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 หนว่ย แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่ 100 บาท 
และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน อัตรา
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้ามี)  
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่ จะให้ออกเอกสารแสดงสิท ธิในหน่วยลงทุนใหม่  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม                   
ฉบบัละ  ไมเ่กิน 50 บาท 
 
15.3.6  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) : ไมม่ี 
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15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ  : มี 
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราร้อยละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
15.3.7.1 สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ทีจ่ะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคดิเป็นอตัราร้อยละไมเ่กิน 
0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และส่วนตา่งดงักลา่วจะถกูน าสง่
เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะ
มีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน .หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สบัเปลีย่นออก  

สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทุนจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราการก าหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าวให้สอดคล้องกับ
อตัราคา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง   

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ค่าแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูใน
ทะเบียน ตามที่จ่ายจริง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า 
 
15.3.7.2 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
 
15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ จะค านวณทุกวนัโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ ของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียกเก็บ
จากกองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 
และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 3 โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัชี 

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 7 ถึง 9 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 10 ในส่วนค่าใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) 
นัน้ จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีารลด
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสอืพิมพ์ หรือจดัให้
มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยเดิม
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้
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ดงักลา่ว โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 
 
15.6 หมายเหต ุ:  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย  
     ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่   
     ถกูต้อง :  
 
16.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ   
        และราคาหนว่ยลงทนุ : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
 
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป โดยบริษัทจะค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นสกลุเงินบาท ทัง้นี ้ทรัพย์สนิในสว่นท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ท่ีมิได้
มีการท าสญัญาประกนัความเสี่ยง บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลีย่นเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวนั
ท าการซือ้ขายก่อนวนัที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้คา่กลางระหว่างราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมลู
ที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวนัท า
การถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วย
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ลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  โดยจะค านวณราคา
ขายหน่วยลงทนุ หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นสกุลเงินบาท ทัง้นีท้รัพย์สนิในสว่นท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศที่มิได้
มีการท าสญัญาประกนัความเสีย่ง  บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตา่งประเทศ (Spot Rate) ของวนั
ท าการซือ้ขายก่อนวนัค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมูลที่
ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
ทัง้นี  ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์            
โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นสกลุ
เงินบาทของวนัท าการซือ้ขายลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจ่ายเงินปันผลภายใน 
2 วนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ก าหนดในข้างต้นได้อย่างเหมาะสม  บริษัทจัดการอาจน า              
อตัราแลกเปลีย่นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนัมาใช้แทนโดยอนโุลม 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที่เป็นสกลุเงินบาทหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายลา่สดุก่อนหน้าวนัท่ีค านวณนัน้ 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณี ที่ การประกาศได้กระท าการผ่านระบบเผยแพ ร่ ข้อมูลมูลค่ าหน่วยลงทุนที่ จัดขึ น้ โดยสมาคม                         
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่า
หนว่ยลงทนุภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผา่น website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่า
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด  ๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม  เช่น การ
ประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตดัสินใจลงทนุได้ จัดให้มีข้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน  เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อ       ผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท า
และสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบ
ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุ
ที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3)  ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1) 
 
(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(5)  จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
                             
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่  แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
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เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึง่
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคล
ดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใ ช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หน่วยลงทุนและผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
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17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 
: ไมม่ี 
 
17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุ (Outsource) 
: ไมม่ี 
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
17.5 ที่ปรึกษา : ไมม่ ี
 
17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี
 
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี : 

ช่ือ :   นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
ที่อยู ่  :   บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
                            100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
                     แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
 
หรือบคุคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : โดยจะก าหนดวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
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19. การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 
20.1  การควบรวมกองทุน  

ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่
จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่จะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 
 
20.2 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 
 
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วยลงทุน
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดั 
       การถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดั 
     การถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 
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 (ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
 (ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
       บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไม่

น ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 (3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ

จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวม และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่
 
20.3 บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิัติและ/หรือวธีิด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของกองทุนหลกั โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยงั กองทุนหลกั (ซึ่งเพื่อประโยชน์ในหัวข้อ 20.3 นี ้ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการ
กองทนุหลกัและผู้ เก่ียวข้องของกองทนุหลกั) ถึงรายละเอียดของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  
(กองทุน)ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของ
กองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามกองทนุหลกั  หรือ ตามค าขอของกองทนุหลกัเพื่อให้ กองทนุหลกั ตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  ตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบักองทนุหลกั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้ ตวัอย่างเช่น ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารหลกัฐานแสดงที่อยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ออก
โดยหนว่ยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเช่ือถือได้ซึง่มิใช่บริษัทจดัการ เป็นต้น  
 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื อ้คืน             
หน่วยลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจดัการร้องขอ)  
 
อนึ่ง บริษัทจดัการอาจจะต้องน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุหลกัและหน่วยงานราชการเก่ียวข้องแม้ผู้
ถือหน่วยลงทุนมิได้ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว เพื่อให้กองทุนและกองทุนหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
นอกจากนี ้เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถปฏิบตัิตามเกณฑ์และเง่ือนไขของการลงทนุในกองทนุหลกั บริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคลตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุกองทนุเปิด
ทีเอ็มบี India Active Equity  (กองทนุ) 
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 (1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลท่ีไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการ  กองทนุ กองทนุหลกั และผู้ เก่ียวข้อง 
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากัดเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC  

 (2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ กองทนุหลกั(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) ไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย OFAC เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ
ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, 
หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรือข้อจ ากดัที่
ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถงึกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือ
ดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่ตนไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทนุเปิด                                                                                                                                                                                                                                                        
ทีเอ็มบี India Active Equity  (กองทนุ) 
 
อนึ่งเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนถือครองหน่วยลงทนุของกองทุนแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด(รวมถึงผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทนุหรือกองทนุหลกัร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ /
หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด  อนัมีผลหรืออาจมีผลให้
บริษัทจัดการและ/หรือกองทนุหลกั ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทนุหลกัและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้องทุนและ/หรือกองทุนหลกัตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องของกองทุนทัง้สองอาจมีแก้ไขกฎเกณฑ์
เพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่
ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  โดยถือว่าถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความเสียหายจาก
เหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
 
20.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเก่ียวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา           (ซึ่งรวมถึง
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงั
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ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน           
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน            
ของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าเพื่อหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนั
ตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กับ
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจ
ท าให้กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
(ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุน
การขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น 
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ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 
ให้กบัหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมูลตาม
หวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู
เมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี  ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัท
จดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนี ้
แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
  
(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่ว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวน
สทิธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
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อาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้อง
ขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

 20.5 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนั
เนื่องมา จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ  เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็นเร่ืองไมพ่งึกระท า  เว้นแตเ่ป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาล
ที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท      ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนี ้
ได้ที่บริษัทจดัการ   

 
20.6 บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิัติและ/หรือวธีิด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้ว 

         บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบคุคลที่กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity ท าธุรกรรมด้วย [(รวม
เรียกวา่”นติิบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และ
กองทนุใดๆ (รวมถงึผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว)ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เข้าลงทนุ เป็น
ต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอม็บี India Active Equity (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่น
ใดที่ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนติิบคุคลท่ีดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบุคคลดงักลา่ว 
ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบั
ของกฎหมายที่เก่ียวข้องตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิม่เตมิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
รายนัน้ เพื่อน าสง่นิติบคุคลดงักลา่วด้วย ไม่วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นดงักลา่วในวนั
รายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์
ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ี
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอยีดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity (กองทนุ) 

 
(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC 
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(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนติิบุคคลที่เก่ียวข้องไม่
สามารถปฏิบตัติาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคมุทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศ กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท า
รายการกบับคุคลหรือนิติบคุคลทีป่รากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT 
Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากดัทีก่ าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย 
European Union  Money Laundering Directive รวมถงึกฏหมายใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือ
ดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่ตนไมม่ี
ลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity 
(กองทนุ) 
อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากตอ่มาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้
ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรม
เข้าขา่ยและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด อนัมี
ผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอด
ระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความ
เสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
 
20.7 การวางทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
อ้างอิงที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยน
ให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

 
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎหรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม  ทัง้นี ้
การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการ
อนมุตัิจากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity  

 
1. บริษัทจดัการ    
ช่ือ     :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
         (TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  

ที่อยู ่(ภาษาไทย) : 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
Website : www.tmbameastspring.com 
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 
 
ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 
9th floor, Mitrtown Office Tower  
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 
Office: 02-838-1800  Fax : 0-2838-1703 
Website : www.tmbameastspring.com   
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ   : 

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การบริหารกองทนุ  
 

ก)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการ    เป็น
กองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 

ข)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัท
จดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 

ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง 
เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ 
ทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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ง)  ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 

จ)  ด าเนินการเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนั
ท าการท่ี 2 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี 
 

ฉ)  แจ้งการแก้ไขเพิม่เติม จ านวน และมลูค่าหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ        ณ วนั
ท าการสดุท้ายของทกุเดือนให้แกส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือน
ถดัไป  
 

ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 

ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น 
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิ ธีจัดการกองทุนภายใต้            
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 

 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าการได้ ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ)  จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีกองทนุ

ใดมีมลูคา่ตามที่ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ฏ)  สัง่ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจน

ช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กองทนุภายใต้รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15.2 

 
ฐ)  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของ        ผู้

ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดั
ตอ่กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ฑ)  ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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(2)  การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุและกองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจัดการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

คา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตาม
อตัราที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ค)  จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ตา่งประเทศ ณ วนัช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้
จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดงักล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลีย่นตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค)  จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แห่ง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 

 
ง) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อ

ยตุิหรือเลกิกองทนุ  
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จ)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 

ฉ)  แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก)  ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
ข)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

ขายคืนหนว่ยลงทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่
ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7  

 
ค)  ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุตามที่

ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
ง)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
จ)  จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ฉ)  จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ของรอบปีบญัชี                   และ
สง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลู
ตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด              ทัง้นี ้หากบริษัท
จดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อแสดง
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน         4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 

 
ทัง้นี  ้มิให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับกรณีกองทุนเลิก ตามที่ก าหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 20 โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวนัที่
ครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว 

 
ช)  จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับ

กองทนุของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบ
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ระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว ทัง้นี ้รายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการ
ได้รับยกเว้น   ไม่ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปี
บญัชีนัน้ 

 
ซ)  จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ ฉ)  และ ช) ไว้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท

จดัการ และสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ร้องขอ 

  
ฌ)  จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นปีปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชี และจดัส่งให้แก่

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ญ)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

 
ฎ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และ

จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฏ)  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุ
สิน้วนัท าการนัน้  
 

ฐ)  จัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิดจาก
การลงทุนหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัที่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน
อื่นนัน้มีมูลค่าเกินอตัราที่ก าหนด เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็น
อยา่งอื่น 

 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity                                                                                                            104 

ฑ)  ด าเนินการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม             
ข้อ 20 
 

ฒ)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูล
จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 

 
ณ) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดั 

การถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กิน
ข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย 
 

ด) ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุหากมีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
 

ต) ตรวจสอบสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในแต่ละกองทุน
รวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับ
ซือ้คืนตรวจสอบและรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุ 

 
ถ) จดัส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติ
บคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ท) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีต้ามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแต่วนัสดุท้าย
ของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จดัพิมพ์ข้อมลูจากเว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปิดเผยดงักลา่ว 

 
ธ) สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
น) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี  ้ในกรณีที่
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมายประกาศ กฎ หรือค าสัง่
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการ
กองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านกังานหรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทุน
รวมรายใหม ่

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ช่ือ     :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู ่  :  เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  

  กรุงเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996-7  
             Website : www.kasikornbank.com 
             E-mail : MKT_SS@kasikornbank  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอยีดโครงการ
จดัการกองทนุข้อ 15 
 

(2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดูแล  รับฝาก  และเก็บ รักษ าท รัพ ย์สินของกองทุน  รับ เงินต่ า ง  ๆ  ที่ กองทุนจะพึ ง ได้ รับ                      

จากการจัดตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้จาก
หลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหน่าย และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือ
บญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(2)  จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

กองทนุตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่     ของบริษัท
จดัการ  

 
(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของ

บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
 

(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นการรับเงินปัน
ผล และดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลง
อื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือ

ก าลงัอยูใ่นระหว่างท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปัน
ผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

 
6.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับ

และจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 

6.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ  
 

6.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
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(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  ราคารับ
ซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออก
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถกูต้อง
แล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตามราคาที่เป็น

ธรรมในกรณีที่วิ ธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่าหรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมด

ในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักลา่วคิด
เป็นจ านวนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คนื
หนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆที่บริษัทจดัการ
เป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้ปี
บญัชีนัน้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 
วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

 
(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงักล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ขอ ง
บริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทนัที ในกรณีที่
บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และสง่ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี  เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  
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(13) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

 
(14) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ เมื่อเลกิโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชี

ได้จดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชี
ยงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

 
14.2  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมช่กัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการ

ประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท า
หน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้
ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สินของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้
ด้วย  

 
(16) ดูแลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
โครงการหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการมิได้ด าเนินการตามประกาศ
และโครงการดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน            

ของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด   ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้รายละเอียด
ของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดงักลา่วของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่
ให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
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(18) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

 
(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมและตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลง
ลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่
บนปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน  
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
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(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ มีสทิธิบอก
เลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 90 วนั  
 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
หนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5)  ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6)  ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดงักล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั ท าการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้หาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ ดแูลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมด
ของกองทนุนัน้ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยและภายใน
เวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม   :  

 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู ่ :  เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
                 กรุงเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996-7  
          
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น 
และ/หรือ ผู้ รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เก่ียวข้อง ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี ้หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักลา่วในโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ  

 
3.  ผู้สอบบญัชี : 
 ช่ือ     : นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
 ที่อยู ่    : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
      100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9  
      แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
4.  นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

 
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  

ที่อยู ่ :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

http://www.tmbam.com/
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944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :  0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
5. ผู้จดัจ าหนา่ย :  
   ไมม่ี  
 
6.    ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจดัการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

7.    ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 
ไมม่ี  
 

8.  ผู้ลงทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไ่ด้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง) : 
ไมม่ี 
 

9. ที่ปรึกษา : 
 
9.1 ที่ปรึกษาการลงทนุ : 
ไมม่ี  
 
9.2 ที่ปรึกษากองทนุ : 
ไมม่ี  
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

http://www.tmbam.com/
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11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  
 

13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

13.1   สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ  : 
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุน าหนว่ย
ลงทนุมาขายแก่บริษัทจดัการหรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหนว่ย
ลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการ
ก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ  10 
 

13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมม่ี 
 

13.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุน
ให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือช าระ/รับช าระ

เงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ
ที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ย
ให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ในตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  

 
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับ
โอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุตาม
วิธีการที่ระบุไว้ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 5.2.2 และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทุนรวมข้อ 15 ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอน
ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจัดสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบูรณ์ หาก
บริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ใน
ใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
สทิธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอน
หน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยังผู้ รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมี
หน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัด
หมาย  
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13.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  
13.4.1 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่อาจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ

ผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้น
ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว                     
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อ
หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
13.4.2  บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการ

ถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวม) ตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
13.5  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะ

ท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ของโครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามที่บริษัทจดัการได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปตาม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง  " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไข
วิธีการจดัการ" 

 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผย
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคล หรือ กลุม่บคุคลเดียวกันนัน้
ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 
13.6  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
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ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนมี สิท ธิที่ จ ะ ได้ รับ เงินคื นห รือสับ เปลี่ ยน ไปกองทุนอื่ นภ าย ใต้ การจัดการ                          
ของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุ ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 22 โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้
ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ช าระบัญชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการ
จ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทนุ ช าระภาระหนีส้นิและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ใน
สว่นข้อผกูพนัตามข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อ
เลกิโครงการ" 

 
13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
 
ไมม่ี 

 
สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทัง้นีน้าย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่ เป็นสถาบันการเงินเท่านัน้   
 
การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมายื่น
พร้อมกรอกค าขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือ                  ส านกังาน
ใหญ่หรือส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อสง่ให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุออกใบ
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการระงบั การท ารายการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุไว้ก่อนจนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการจดัพมิพ์ใบหนว่ยลงทนุในอตัราฉบบัละไมเ่กิน 50 บาท 
อนึง่ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเทา่นัน้  
 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชี  ได้ ทัง้นี ้
เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  
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13.8 อื่น ๆ : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ  
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด 
ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดให้ข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
สว่นของทนุที่กองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 
  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
 

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน หรือค าขอใช้บริการอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 5.2.2 1) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
พร้อมค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 5.2.2 2)  และผู้
สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุน  การขายหรือรับซือ้คืนใน
นามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวัน
เดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือช่ือใน
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วนและผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี India Active Equity                                                                                                            118 

ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้ สัง่ซือ้เป็น
เอกสารแสดงสทิธิการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ย
ลงทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึ
รายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และ
จะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงิน
ที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :ไมม่ี 
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและ มใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มี ช่ือ                   
อยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็น
ผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  
 
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้น
แตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วย
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ทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
16.1.3  เมื่อมเีงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะ
เฉลีย่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 
45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอย่างอื่น  
 
16.1.4  เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุได้รับช าระ
หนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บ ริษัทจัดการไม่ ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ห้ รือสิท ธิ เรียก ร้องของกองทุนเป็นศูน ย์   
 
16.2.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ี
กองทนุจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 
 
16.2.2    เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
 
(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
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 (2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 
16.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้  ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่ง
หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
 
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่
ได้จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการอาจน าเงิน
ได้สทุธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ 
ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้ม
กบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุก็ได้ 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 

17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5)  แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จ ากดัสทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
       (ก)  กองทนุดงันี ้
1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทนุประกนัสงัคม 
3.  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
5.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6.  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
7.  กองทนุอื่นใดที่ส านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 
8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 
       (ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยี
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่เป็นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมเ่กินหนึง่ปี  เว้น
แตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานเนือ่งจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสทิธิออก
เสยีง เป็นต้น  
(ข)  มีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือเกินกวา่
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 
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19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะด าเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือจะ
ด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดได้ 

2. การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการด้วย
การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือขอมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏวา่มติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กิน
ร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับ มติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติพิเศษ  
ซึง่ให้รวมถึง  

(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   

(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ 
(risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

(จ)  การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  

(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  การเพิ่มทนุ 
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(ง)  การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(จ)  การเพิ่มความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทนุของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 

(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอยีดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 

(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว 

(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

4. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไข
ให้บริษัทจดัการปฏิบตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

(4.2)  การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิด้อยลง   

(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
การลงทนุ  

(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 

การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึง่ต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวง  
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 5. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอ
เป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   

6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรือ
วิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพนั : 
การแก้ไขเพิม่เติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัทีเ่ป็นไป
ตามและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เสยีผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 
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(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
จดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อ
ผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมกบัการสง่
รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : 
 
21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ม ี
 
21.2  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

22.  การเลกิกองทนุรวม : 
22.1 เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ : 
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 

ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
2. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางในตา่งประเทศดงักลา่ว ที่กองทนุเข้าลงทนุมี
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี ้ และบริษัทจดัการพิจารณาแล้วประสงค์ที่จะเลิกกองทุน  
โดยค านงึถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ (Master Fund) 
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(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 
วนัท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ 
(Master Fund) นัน้ แต่ทัง้นีส้ าหรับกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิเป็นรายวนั หรือกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ ไม่ได้มีการซือ้ขายเป็นรายวนั ให้
พิจารณาที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 
 
3. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ           
หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน  ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
5. ส านกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจัดตัง้  
จดัการ หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็น
การเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังาน
ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน 
ซึง่ในกรณีที่ไมม่ีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และ
บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านกังานสัง่ได้  หรือด าเนินการแล้วแต่ไมส่ามารถท าให้กองทนุ
รวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
 
6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 
 
1. เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ  โดยทางไปรษณีย์รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 
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(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิ 
 
(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสบิวนัท าการ
นบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิ
กองทนุเปิดนัน้ 
 
เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการ
ช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
2. เมื่อจะมีการเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุ
ลว่งหน้าบริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ก่อนวนัเลกิกองทนุ
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 
 
ข) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อย
กว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
 
ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด  เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3. การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ : 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกั
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนใ ห้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

23. การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ย
จากทรัพย์สนิของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
เทา่ที่คงเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 


