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ค าจ ากดัความ  

 
โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี  อีสท์สปริง Asia Pacific 

Property Flexible 
 
กองทนุ  หมายถึง  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 
 
หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี  อีสท์สปริง Asia Pacific 

Property Flexible 
 
บริษัทจดัการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท าหน้าที่

ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific 

Property Flexible 
 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง  วนัท าการของธนาคารพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 
ทิง้ และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
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ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขายนัน้บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  

 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้

วันท าการซือ้ขายนัน้หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  

 
กองทนุตา่งประเทศ  หมายถึง  กองทนุท่ีจดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอื่นใดที่ 

มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้
 

กองทนุหลกั หมายถึง  กองทนุตา่งประเทศที่กองทนุน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ 
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้

ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ   หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัท 

จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
วนัท าการของกองทนุหลกั  หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจด 

  ทะเบียนและวนัท าการของประเทศของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของกองทนุ และเป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคา และสง่
มอบหลกัทรัพย์ 

 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการและ 
  ของกองทนุหลกั หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิ   
 
ค าเสนอซือ้  หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้

ต้องปฏิบตัิตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
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แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 

 
 
การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนที่มีราคาไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุน           
ที่ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
กิจการ  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี 

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน  
 
กลุม่กิจการ  หมายถึง     บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี ที่สภาวิชาชีพ 
  บญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 
มติพเิศษ   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มตเิสยีงข้างมาก   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วย

ลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ 

สถาบนัการเงิน 
 
สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่ เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและ                     

จดทะเบี ยนกับ ส านัก งานคณ ะกรรมการ ก .ล .ต . โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
เงินส ารอง   หมายถึง  จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิท่ี 

ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง หมายถึง  สทิธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายวา่ ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
 
วงเงินรับอนญุาต   หมายถึง  วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมายใดๆอนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทนุเปิด
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible โดยบริษัท
จดัการสามารถเคลือ่นย้ายเงินทนุเพื่อไปลงทนุในต่างประเทศได้  

 
 

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 
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concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

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

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  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
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FX  
 
group limit  
 
 
guarantor rating 

 
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการ
ลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 
 
อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
 

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 
 
 

มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผา่นการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยูก่บั
ทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 
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notional amount 
 
obligation  
 
 

 
มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 
 
ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 
 

options  
 
 
OTC derivatives 

สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 
3 แหง่พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 
 
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 Specific Investment Products 
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TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 

หนว่ย CIS 

 

 

 

 

หนว่ย infra 

 

 

 

 

 

 

 
หนว่ย property 

หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1.หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั 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.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ

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: http://www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  Asia Pacific Property Flexible 

 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TMB EASTSPRING Asia Pacific Property Flexible Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่ : TMB-ES-APPF 
 
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 (อายุโครงการ) : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวม หรือการเลิก

กองทนุนี ้ท่ีอยูใ่นระหวา่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  หรือ  

2. ในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ครัง้แรก ต ่ากวา่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)     
และบริษัทจดัการประสงค์จะจะยตุิโครงการ  

http://www.tmbam.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 ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  
 
2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ  : 10,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  : โดยในระหว่างการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขาย

หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน        
1,500 ล้านบาท 

 
2.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 

2.4   จ านวนหนว่ยลงทนุ : 1,000,000,000.00   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 : ไมม่ี 
 

2.10   มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 

2.11   จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
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2.12  รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนครัง้ถัดไป และ/หรือ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1 ,000 บาท และ/หรือ 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสงัหาริมทรัพย์ ที่ต้องการโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่
เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF)  รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้
หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
 

3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ผสม 
       การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม :  

- ตราสารทนุ : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ 
- ตราสารหนี ้: ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี ้
- หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
อสงัหาริมทรัพย์/REITs 

-  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
3.3  ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ  :   กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund)      
          Sector ของกองทนุ : PROP 
 
3.4  ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 
 
3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :  ไมม่ี 
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3.6  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ 
       3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-

Hedging) 

มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) : ไมเ่กิน 100% 
 
3.7  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) :  ไมล่งทนุ 
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ัด (active 
management) 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :  เกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) ในการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุน: คือ MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index (BB code : 
M1AP0RL Index)  ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด  โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้    
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่น
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
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3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 
 
กองทุนมีนโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสาร ดงัต่อไปนี ้ท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property 
Sector) ทีจ่ดทะเบียนในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยูร่ะหว่างการด าเนินการกระจายการถือหนว่ยลงทนุ หรือเปิด
เสนอขายครัง้แรก โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

1.หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัใน
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ 
Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทนุในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้
สทิธิในการได้มาซึง่ตราสารดงักลา่ว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสารดงักลา่วหรือกลุม่ของตราสาร/หนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว 

2.หนว่ยลงทนุของกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทนุใน
กองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการ
ลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสาร
ดงักลา่ว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสารดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทนุได้ 

3.หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์หรือที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กับหมวด
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหุ้น / กลุม่หุ้นนัน้ ๆ  
 
สว่นที่เหลือบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
 
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ (โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน) ดังนัน้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการลงทนุ (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อ
บริษัทจดัการเห็นสมควร ยกตวัอยา่งเช่น กรณี ค่าเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ  มีแนวโน้มออ่นคา่ลง กองทนุอาจพิจารณา
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นที่มากกว่า กรณีที่
คา่เงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่ อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี่ยงในกรณีที่
คา่เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่  
 
ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้  
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กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทนุที่ไม่
มีการซือ้ขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตรา
สารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอนัดับความ
นา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder fund หรือ 
Fund of Funds ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ อนึง่ บริษัทจดัการ
จะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่น
ใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดงักล่าว 
 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นผู้ รับด าเนินการในส่วนของ
การลงทนุทัง้หมด (outsource)  แตไ่ม่รวมในส่วนของการลงทนุเพ่ือสภาพคล่อง และการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการลงทุน 
(Hedging) ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุเอง  
 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนของลงทนุเองทัง้หมดหรือบางส่วน โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ อีกทัง้บริษัทจดัการอาจบริหารจดัการลงทนุร่วมกบั Outsourced fund manager ได้ และมีสิทธิ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ รวมถึงเง่ือนไขการเปล่ียนผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุและสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุโดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้กบักองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

 
 

ทัง้นี ้Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การก ากับดูแลของ  Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิก
สามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยผู้ รับมอบหมายงานด้านการ
จดัการลงทนุอาจน าทรัพย์สินของกองทนุทัง้หมดหรือบางส่วนไปลงทนุในทรัพย์สินและ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีบริหารจดัการโดยผู้ รับ
มอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุและ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ  
 

ในกรณีท่ีผู้ รับด าเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) ไม่สามารถด ารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือในกรณี ท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าผู้ รับมอบหมายการลงทุน
(outsource) นัน้ไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการมอบหมายหน้าท่ีดงักล่าวอีกต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียน
ผู้ รับด าเนินการในส่วนของการลงทนุของกองทนุ (outsource) และปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยผู้ รับด าเนินการในส่วนของการลงทนุของกองทนุ (outsource) ราย
ใหม่ท่ีบริษัทจัดการได้มอบหมายหน้าท่ีการบริหารจัดการลงทุนให้นัน้จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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ทัง้นี ้ความในวรรคหนึง่ จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวม  และไมน่ ามาบงัคบัใช้ในช่วง 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ หรือช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ 
และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือมีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้าย
กองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ ทัง้นี ้ยงัคงต้องค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
 
3.12 รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ : เน้นลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย หรือหนว่ยงานภาครัฐอื่นใด 
 
3.13  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
 
3.13.1 การลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

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 เป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้น (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) 
              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 
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 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) 
 

2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 
 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์
ที่ครบถ้วน ดงันี ้
2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
2.2  สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้

ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา 
 ตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่ว

ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ซึ่งจัดท าตามหลกัวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

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 

   
  ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ ออกตัว๋ทัง้

จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
ส่วนที่  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติ และ

หลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
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1.1 มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตรา
สารทางการเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมี
นโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุใน
ทองค าแทง่) 
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถ
ลงทนุได้ 

         1.2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุ นัน้ 

 1.2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตาม หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุ นัน้ 

        1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ   
กองทนุ นัน้ 

1.3 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว 
ต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
 1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.ธนาคารออมสนิ  
 3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 6.ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7.ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 8.ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 9.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท 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 
 
 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง  Asia Pacific Property Flexible                                                                                                            20 

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 
ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
 1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
 1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือ ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ   underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับ
อยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

(2.1) กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ  derivatives 
ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

(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 ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย 
derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

 (2.3) ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิค้านัน้ 
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือ
มีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 
3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันตีาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
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3.1เป็นดชันีที่มีการก าหนดวธีิการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ 
underlying หรือปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันใีห้เป็นปัจจบุนั
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการ
เคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

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

ทัง้หมด 
                   3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของ

น า้หนกัทัง้หมด 
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 ดชันีทีม่ีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันี

ราคาทองค าหรือน า้มนัดิบ 
         3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุ 
ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุใน
ตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระจาก 
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัท
จดัการ นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ
ด้วย 

3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอย่าง
ทนัเหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันกีลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่ 
อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้

       3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)  
  ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
       3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ 
       ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
       3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างองิกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
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3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันเีงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างองิจากรายงานของ
หนว่ยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี 
บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้วา่วธีิการค านวณของผู้พฒันาดชันดีงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงิน
เฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้
ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 
 

5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลด  
ความเสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
  บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
  (6.1)ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ

ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท า
การของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป    

  (6.2)ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบ
ทนัที 

  (6.3) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 
 

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้

 7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
 7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียง

กบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
(7.2.1) Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผกูพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event 
ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด 
credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่่า obligation 
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง  Asia Pacific Property Flexible                                                                                                            23 

หลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit 
event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ 
obligationซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลง
จะครบก าหนดเมื่ อ เกิด credit event ขึน้กับ  obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์
อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่
หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้า
มี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่ง
จะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง
ให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไมเ่กิด credit event) 

(7.3) ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลกัษณะดงันี ้

         (7.3.1)มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

 (7.3.2)ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

  (7.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.13.2  การลงทุนในต่างประเทศ : 
 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแตใ่น
กรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็น
การท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
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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 าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น

(share warrants) 
1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตาม 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  
1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังาน 

ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
 1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
 1.4  ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 

1.5  ศกุกูตา่งประเทศ 
1.5 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ตา่งประเทศ (Derivative Warrants : DW) 

 
2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1  ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดงันี ้

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

ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้) 

2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่ว
ต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูทีเ่ช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง  Asia Pacific Property Flexible                                                                                                            25 

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

 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

 2.4.2 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 1 ข้อ 2 
คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร ข้อ 2.4.1 – 2.4.7 

 
  ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้

จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 

ส่วนที่ 2 :ทรัพย์สินประเภทหน่วย CISหน่วย infra หน่วย property ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ใน
การลงทนุดงันี ้ 
1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร
ทางการเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่ีลกัษณะดงันี ้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานตา่งประเทศที่ก ากบั
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือ         
เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื อ้ขายในตลาดซื อ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่
เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO   
1.2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และ
การจดัการส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่าง
เพียงพอทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 
1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุรวม ในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่ว

ต้องมีการจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว
เท่านัน้  และมีนโยบายการลงทุนดังนี  ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้
ในสดัสว่นมากกวา่หรือเทา่กบั 80% ของ NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้ 
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1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณี
ทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 
1.4.3  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมือ่ใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวมนัน้ 
 1.4.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ 
กองทนุรวมนัน้ 

1.5กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องไมใ่ช่กองทนุที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานโดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเหตผุลความจ าเป็น และ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับ
ฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

2. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศสว่นท่ี 3 ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือ
ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก 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 
    1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
    1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
    1.5  ทองค า 
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    1.6  น า้มนัดิบ 
     1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปร 
 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 
ราคาปัจจุบนั(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคา
ของ underlying อื่นที่ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่
ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
     2.1 กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives 

ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
         2.2.1  derivatives on organized exchange 
         2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
                   กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ

บคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูล
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิค้านัน้  
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมี
หน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
 3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 
underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบัน
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจัยดงักล่าวต้องมีการ
เคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 
  3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
         3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้
                   3.2.1.1ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 20% ของน า้หนกั

ทัง้หมด 
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                   3.2.1.2ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน า้หนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35%               
ของน า้หนกัทัง้หมด 

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 หรือเป็นดชันี

ราคาทองค าหรือน า้มนัดิบ 
         3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
                 3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุ 

ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุใน
ตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทนุนัน้ 

     
3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

    จาก บริษัทจัดการ ทัง้นี ้หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ นัน้ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสทิธิภาพด้วย 

 
  3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผ่านสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่ง

ทนัเหตกุารณ์ 
 
  3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่ 
อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้

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

          3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า(futures price)ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 

          3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
 

   3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ 
บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้วา่วิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัรา
เงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
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4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ  
ตอ่ภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุ
ใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

 
5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ช่สิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความ
เสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

(6 .1 ) ให้คู่ สัญญ าอีก ฝ่ายหนึ่ งค านวณ  และแ จ้งมูลค่ ายุติ ธรรมของ derivatives                          
ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดังกลา่ว
เป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
(6.2)  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ          
ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ
ทราบทนัที 
(6.3)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

 
7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียง

กบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
(7.2.1) Credit Default Swap :  ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพันตาม 
obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้อง
ช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลง
จะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี เ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากัน
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เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event 
ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความ
เสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์
อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรือ
อัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี)              
ของมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงจะโอน
ผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
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 าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

 (7.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
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3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในประเทศ 
และต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง         
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราส่วนการลงทุนและหาก
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุน
ภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดงักลา่ว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้
สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 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% 

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 หรือศกุกู ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 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 าเข้าแหง่ประเทศไทย 
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 
regulated market 

 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มี
ภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ 
สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 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 หรือศกุกู ที ่  
ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นัน้ในตา่งประเทศ 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 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้ 
≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มีลกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 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) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% 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 าเนินงานของกองทนุรวม 

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 

- ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบ 
ปีบญัชี  

-  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุรวมที่อายุ
กองทนุคงเหลอืน้อยกวา่หรือเทา่กบั 6 เดือน  
ทัง้นี ้ เฉพาะกองทนุรวมทีม่ีอายโุครงการ
มากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมา
จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  
หรือ derivatives) 

 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่น
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสทิธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไข
ให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา 
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 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 หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
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% 

** หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด า เนินงานของ
กองทนุรวมไมม่ีข้อก 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 
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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 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินที่ออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
ข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงิน  
ตามทีเ่ปิดเผย ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ2 ให้ใช้ อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออก
และเสนอขาย ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เว้นแต ่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ ออกตราสารดงักล่าวได้จัดท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบั
ส ากล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
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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
เครดิตฟองซเิอร์ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
แหง่ประเทศไทย 
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)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทนุได้อีกต่อไป 
บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีทรัพย์สนิขาด

คณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์  ภายใน  3  วนัท าการถดันบัแตว่นัที่เกิดกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแต่  เป็นกรณีตาม
ข้อ 4 ในสว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี

คณุสมบตัิเปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงาน

ข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่าย

ทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่ง

รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบั
แตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

 
2.   ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่่อมาการ

ลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม 
บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการ

ลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 
 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ       

ผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้
(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณ

ตามประเภททรัพย์สนิ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน
หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นท่ี 3    

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

 
(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัท

จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน

ดงักลา่ว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแต่กรณี และ

จดัส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่สามารถแก้ไขจน

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม 
(3)(ก)(ข) บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่
สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
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3. หากปรากฎวา่มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือหนว่ยของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 

เป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การ

ลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า

การนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้

ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลา 180 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(3) หากบริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุได้ ให้จดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบั

ช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และ

จดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการ
กองทนุรวมลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุที่ก าหนด และให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง  พร้อมสาเหตทุี่
ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงานและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์  ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 

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

 
5. ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการ
ด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน   บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตาม
ความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ลงทุนเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเก่ียวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อส านักงาน  ก .ล.ต . ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  ทัง้นี ้ใน
การจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่
บนเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 
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ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 
 

1.   ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท        
ของกองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มี

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.รวมทัง้
จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้

  
2  ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของ

กองทนุ ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบาย

การลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ

ลงทนุ  เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ

รวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการ
ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว 
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงั
ไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม   
   
3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการ

จะไมน่บัช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 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 านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 
5.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ก) ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ข) ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัขิองธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
1,500 ล้านบาท และก าหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่ต ่ากว่า 2 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้วนโดยจะเสนอขายที่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง)  รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จัดการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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3. ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกา รจะไม่นับ
ช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุและเอกสารการจองซือ้ตา่งๆ ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
บริษัทจัดการและผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบพร้อมกับใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายห รือ
รับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบจองซือ้/
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัท
จดัการแตง่ตัง้เทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และค าขอใช้บริการอื่นๆที่
ต้องการ ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วน าค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุน ค าขอใช้บริการอื่นๆ              
(ถ้ามี) และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐานซึ่งลงนามรับรองความถกูต้องดงัต่อไปนีไ้ปที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
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(2) กรณีนิติบคุคล  
 ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  
 
หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน 
สัง่ซือ้/จองซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 
 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Asia Pacific Property Flexible ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้เปิดบญัชีไว้ 
โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน หนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นดงักลา่ว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ
มาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ท่ีสามารถให้บริการได้ 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และผู้จองซือ้หน่วยลงทุนสามารถท า
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอกข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน   
 
2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
2.1.1) กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ (ถ้าม)ี หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ(ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  โดยกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าสัง่ซือ้ และน าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไป
ยื่นที่ส านักงานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นีบ้ริษัท
จดัการอาจยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขาย
ครัง้แรก และเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะ
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ด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ามา
ใหมไ่ด้ แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2.1.2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผา่นอินเทอร์เน็ต 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหสัผา่น (Password) แล้ว สามารถท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้ สัง่ซือ้สามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่
ระบบ และสามารถขอเปิดกองทนุก่อนการลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หนว่ยลงทนุ เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอน
การสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จ
สมบรูณ์ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่น 
ๆ ท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
2.2)    กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ เพื่อ
จองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ในการเสนอขายครัง้แรกได้ 
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนดในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 
5.2.3  การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในการช าระเงินคา่สัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
(1) กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่น
ธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลงั ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย” หรือที่บริษัทจัดการ
ก าหนดเพิ่มเติม  
 

http://www.tmbam.com/
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(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (“ผู้สนบัสนุนการขายฯ”) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่นธนาคาร) เช็ค หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ.ทหารไทย โดย (ชื่อผูส้นบัสนนุการ
ขายฯ)” หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 
เมื่อส านกังานผู้ รับสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่ว
จะออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียน   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 14 ให้ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไมส่ามารถ
ยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ หากมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้
ในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) - (2) ทางบริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วย 
รวมถึงก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 1,000 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทกุคนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ตามจ านวนที่สัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท  
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ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบนัทึกในระบบซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัท
จดัการ  
 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
สัง่ซือ้โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากว่า 1 บาท หรือ 1 หนว่ย หรือเมื่อ
บริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับ
การจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรทัง้หมด เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรร
เป็น 
(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) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้

นิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏวา่โครงการ
ไมส่ามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 
รายแต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต ่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัท
จดัการประสงค์จะยตุิโครงการ หรือ ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่
ได้รับการยกเว้นตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.4 ข้างต้น    
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บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตาม
วิธีการขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่ง
เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก    ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
  

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก : 
 

6.1.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

6.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ (ผา่นอินเทอร์เน็ต) 
   
6.1.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 
6.1.4 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่
ท าการทุกแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
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4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 

6.2.1 การขอเปิดบญัชี  
 

1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ  
 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบัญชี
กองทนุกบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุให้ครบถ้วนชดัเจนและสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ  5.2.2 1)  
 
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้ สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการแล้ว สามารถกรอกใบค าสั่งซือ้และ                   
ส่งหลกัฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 5.2.2 2) ต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่    
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทุกวนัท าการ ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสทิธิใน
การออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระคา่หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ย
ลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกัน ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่า             
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย
ระหว่างเวลาท าการท่ีก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ 
สิน้วันท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายนัน้  บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน 
(Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
บริษัทจดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 
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ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 5.2.2  
 
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) และ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท า
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดตา่งๆในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ
ค าขอใช้บริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน และน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี)ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอใช้
บริการอื่นๆ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กับผู้สนใจบางรายได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
ประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ  วนัท าการถดัจากวนั
ท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัด
จากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
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2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเทอร์เนต็) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนและสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ ใช้และรหสัผ่านให้กับผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็น
รหสัผา่นใหมเ่สยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  
 
ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้บริการได้ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จ
สมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของ      
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั 
หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลกิค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุนัน้
โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
  
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสาร
บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานใน
การท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้     
ผู้ สัง่ซือ้ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้ สัง่ซือ้
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ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่
ถกูต้องเพื่อเข้าสูร่ะบบ จากนัน้จึงเลือกรหสับริการซือ้หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะ
ทบทวนการท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

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

ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละ
เท่าๆ กัน สามารถกรอกค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” ได้ที่บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เท่านัน้ หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่บริษัทจัดการ ทัง้นีก้่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร
เจ้าของบญัชีที่ทา่นประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซือ้ของงวดดงักลา่ว  
 

ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
เทา่นัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วได้โดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานใน
การท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ                                                      
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลไม่
เป็นบญัชีร่วม  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการของ
บริษัทจัดการ จนถึงเวลา  12.00 น. ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดั

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอใช้บริการนี ้
ทราบ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินคา่ซือ้
หนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้ สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้
กบัเจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชี
เงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูค่า
หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุซึง่เป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท 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 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการ
พบว่าบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนเป็นเหตุที่อาจท าให้ได้รับการจัดสรร
เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบุ
ไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 18 
2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่ม
จ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแต่
กรณีตามข้อ  11  
3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน 
หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   
ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน จ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 
5 ต าแหนง่และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
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4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กบั  

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

4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ  
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

4.3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ

เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว    

4.5)    กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 4.1 – 4.4 
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุ
ที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ย
ลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหนว่ย
ที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดย
ใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
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ให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไม่รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้  
ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

6.2.4  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยูใ่นตา่งประเทศที่มีมลูค่ามากกวา่ 10 ล้าน
บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  
 

ค) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ง) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่ใน
บางสถานการณ์การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสทิธิภาพ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซื อ้ขายหน่วย
ลงทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือ
ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ตา่งประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรือ
เพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การ

http://www.tmbam.com/
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เปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของ     
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้ง
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั  
 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 

 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 

(1) บริษัทจดัการ 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(3) เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 
(4)   เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ 
ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือ
ติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
      7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
 
      7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 

 
7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

 
7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุ
จ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีสัง่ขาย
คืน และน าไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
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อย่างไรก็ตาม สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการ
บนัทกึข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในระบบของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
แล้วเทา่นัน้ 
 

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 

7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเทอร์เนต็) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดงักล่าวเสร็จ
สมบูรณ์  โดยบ ริการขายหน่วยลงทุนทางเค รือข่ายอิน เทอร์เน็ตของบ ริษั ทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com)  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ 
ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือ
มลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

7.4.1.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
ในการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ 
งวดละเท่าๆกนัสามารถก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วย
วิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ค าสั่งซือ้คืนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอ
ยกเลิกดงักลา่วโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสั่งรับซือ้คืน 
หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 
สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบจุ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของงวดใด มากกวา่
จ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) 
และคา่ใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึไว้ในระบบข้อมลูของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูของนายทะเบียน  
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7.4.1.4  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชี
ประเภทบคุคลธรรมดา และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จัดการจะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท า
รายการผา่นบริการนีไ้ด้ 

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้
ทกุวนัท าการ ตามเวลาท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะท า
การตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
 

7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 
 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึง่บริษัทจดัการ
จะก าหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป หรือใน  www.tmbameastspring.com  หรือ ปิด
ประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา   
 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการรับซือ้คืนดงักล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน  
www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านักงานบริษัทจัดการ และส านักงานของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่นใด 
 

อื่นๆโปรดระบ ุ: 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 
12.00 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการ และ/หรือ ตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการทาง
โทรศพัท์ได้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 12.00 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  โดยผา่นบริการซือ้
ขายกองทนุผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
(4)  
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การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็น
เกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือความ
เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกวา่ 30 วนั เว้นแต่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรือไมก่ระทบสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน          
15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 

7.8    รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิม่เตมิ :   

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหน่วยภายใน  5 วันท าการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายดงันี หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น 
 

1)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากที่ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบุในแบบค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท า
การในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
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เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ)  

 

2)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดย
มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบั
วนัหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ 10  

 

3)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วย
ลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและน าเช็คดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทุนท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอน
เงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ทัง้นีห้ากธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้น าเงินเข้า
บญัชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุอื่นใดอนั
จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบ
ยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เตมิ                       

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคีวามประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไมม่ีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หากผู้ถือหนว่ย
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ลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขาย
คืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงค์
จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน และบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัจิากบริษัทจดัการก่อน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ได้มีค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแตก่รณีตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11  
หรือ ข้อ 12 

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้าม)ี ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือ
เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่ง
สมบรูณ์   บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
       - ไมม่ี -   
 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  :   

8.1.1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
8.1.2 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเทอร์เน็ต) 
8.1.3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
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8.1.4 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2  รายละเอียดช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  :   
 
การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้า
มี) และ/หรือสว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และหรือคา่ใช้จ่าย หรือคา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียม
อื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน                 
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี"  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะ
สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุภายในกลุม่ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการ
สบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กองทนุรวมหุ้นระยะยาว กองทนุรวมที่
เน้นลงทนุในตา่งประเทศ เป็นต้น 
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้
หน่วยลงทนุในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี )  และค่าใช้จ่าย ค่าเบี ย้ปรับ                       
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏ
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อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้               
เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบ
ยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอืน่ใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยน                    
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั และติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ สั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์   
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจัดการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง  Asia Pacific Property Flexible                                                                                                            67 

8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี"  ตัง้แตส่องกองทนุขึน้ไปสามารถ
สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 

(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2.2  

 

ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน  โดยระบุช่ือกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมุด
บัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี ) ทัง้นี ้                    
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้น
ข้อก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัที่รายการ
สับเปลี่ยนนัน้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง                           
ตามรายละเอียดตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8.2.2 

 
(2)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเทอร์เนต็) 

 
       ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

ของบริษัท (www.tmbameastspring.com) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเตมิได้ 
 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. ในวันท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้                                                      
 
การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหลงัเวลา 12.00 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
และใช้เกณฑ์การค านวณราคาในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.tmbam.com/
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จ
สมบู รณ์  โด ยบ ริก ารสับ เป ลี่ ย นหน่ วยลงทุนท าง เค รือข่ ายอิ น เทอ ร์เน็ ต ของบ ริษั ท 
(www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็น
จ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) 
โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน 
www.tmbameastspring.com  
 

(3)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถก าหนด
ค าสั่งสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ด้ วยตัว เองผ่านอิน เตอร์เน็ตของบ ริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com)หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมี
ขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

  
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง 
จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่สบัเปลี่ยนในแต่ละงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และ
ก าหนดวนัท่ีให้ท ารายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัท่ีของสปัดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือ
ของปี ท่ีต้องการท ารายการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ระบวุา่จะเลือกให้ท ารายการในวนัท า
การก่อนหรือหลงัวนัท่ีต้องการในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือ
ค าขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สปัดาห์นับจากวันที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือ               
วนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

 
(4)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ   

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชี
ประเภทบคุคล  และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ
ได้ทุกวนัท าการของบริษัทจัดการตามเวลาท าการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725  
โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการ
ทกุครัง้ 
 
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่
เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในวันท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วันท าการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 
1)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวันที่การ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

 
2)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัที่ สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนมีผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน 
(Spread) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  

 
 

8.2.3 ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
 

9. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
 

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
10.1  บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิด
ได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 (2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบว่า ราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
10.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
              (1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 (2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 (3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ต่อส านักงานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
 (4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
10.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึ ง
การหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุด
รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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10.4  ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็น
วนัหยดุท าการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุส าหรับวนัดงักลา่ว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
 
11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
 
11.1 บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 (2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิด
ได้อยา่งสมเหตสุมผล 
 (ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
 (ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้
กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ 
ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้
เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 (ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

 (ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
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  1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

  2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
  3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคล            

ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

ลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
 

(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม

ภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของ

เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ

กองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั

จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 

วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผย        
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุ
รวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค า
สัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ                  
ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
  (ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการ
ก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้ว
ให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คนืหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนั 
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12. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
 
13.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ

เงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ
ที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 
13.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกันใดได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
13.3 บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วย

ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  :  จ่าย  
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล  :  

บริษัทจดัการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครัง้ ดงันี ้ 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จากก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิ เมื่อกองทนุมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชี  
ที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้
กองทนุมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้   หรือเมื่อกองทุนรวมได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นในลกัษณะเดียวกนัจากการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทใด
ประเภทหนึ่งดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทจดัการน าเงินดงักล่าวจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม 
อยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบปีบญัชีที่ได้รับประโยชน์ตอบแทน 

(1) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) หนว่ยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ตา่งประเทศทีม่ีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไมว่า่จะเป็น
การลงทนุโดยตรง หรือโดยอ้อมผา่นการลงทนุในหนว่ยลงทนุตาม (1) หรือหนว่ยทรัสต์ตาม (2) รวมกนัไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลา่สดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อจา่ยประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุ
ของกองทนุนัน้ 

(4) หนว่ยของกองทนุตา่งประเทศที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นการลงทนุโดยตรง 
หรือโดยอ้อมผา่นการลงทนุในหนว่ยลงทนุตาม (1) หนว่ยทรัสต์ตาม (2) หรือตราสารตาม (3) รวมกนัไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลา่สดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุของ
กองทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่น้อยกวา่ผลลพัธ์ที่ค านวณจากประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายทกุประเภทในรอบระยะเวลาบญัชีทีจ่ะจา่ยเงินปันผล เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิหรือก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที่มกีารจา่ยเงินปันผล แตร่ายการ
ก าไรสทุธิหรือก าไรสะสมทัง้ 2 รายการดงักลา่วมยีอดเงินน้อยกวา่จ านวนเงินปันผลที่ค านวณได้ ให้บริษัท
จดัการจ่ายเงินปันผลเทา่กบัยอดก าไรสทุธิหรือก าไรสะสมนัน้ แล้วแตจ่ านวนใดจะมากกวา่ 

(2)  กรณีที่เงินปันผลที่จะจา่ยเมือ่ค านวณแล้วเป็นจ านวนเงินน้อยกวา่ 0.25 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจงดจา่ยเงินปันผลดงักลา่วก็ได้  ทัง้นี ้ส าหรับกองทนุรวมที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกวา่ 1 ครัง้ใน
รอบปีบญัชี ให้น ายอดเงินปันผลที่ค านวณได้น้อยกวา่ 0.25 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุนัน้ไปรวมค านวณกบัการ
จ่ายเงินปันผลในครัง้ตอ่ไปของรอบปีบญัชีเดยีวกนัด้วย 
 
บริษัทจดัการจะพจิารณาจ่ายเงินปันผลตามเง่ือนไขข้อ (1) และ (2) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้แล้วเสร็จภายใน 
90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชที่จะจ่ายเงินปันผล 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาแก้ไข เปลีย่นแปลง ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน  
ปันผล ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 
 

14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  :  

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดงันี ้ 
 

1)  บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัสิน้งวดบญัชี 
หรือวนัสิน้งวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล 

 

2)  บริษัทจดัการจะค านวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจ านวนหน่วยลงทนุตามทะเบียนกองทุนของนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจดัการจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่วเทา่นัน้ โดยจะ
ไม่รวมถึงผู้ที่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่จัดสรรหน่วยลงทนุให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุด้วยเช็คในวนัท าการก่อน
หน้าปิดสมดุทะเบียนและเช็คดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามก าหนด 

 

3)  บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลและ
อตัราปันผลโดยไมช่กัช้า โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

 

3.1) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 

3.2) สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

4)   บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่มีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมนัน้  

 
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงิน
ปันผลในอัตราที่กฎหมายก าหนดเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
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เท่านัน้ และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในปี
ภาษีนัน้ 
 

ข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผล 

(1)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุ เว้นแต ่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และไม่น าเงินดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุรวม และ
จะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 

 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 
15.1 คา่ธรรมเนียมรวม(เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)*  : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)*  :  
รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อย 4.0660 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)* เป็นคา่ธรรมเนียมที่ประมาณการได้ และรายการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ (ตาม 15.2.6)         
มีบางรายการท่ีเป็นรายการท่ีประมาณการไมไ่ด้ 
 

     15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.1400 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกั
ด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ 
(รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

คา่ธรรมเนียมผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี 

15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ 
วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ไมม่ี  
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
ไมม่ี  
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ   :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.2840 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

รายการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ดงัตอ่ไปนี ้มีบางรายการท่ีเป็นรายการที่ประมาณการไมไ่ด้ 
 
1. คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุแล้ว 
 
2. อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
3. ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์ สินที่อยู่ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม 
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4. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียน
เลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
5.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศของ
กองทนุ ตามที่จ่ายจริง อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาภาษี (TAX Adviser)  การด าเนินการเพื่อยื่นแบบแสดง
รายการภาษีในตา่งประเทศ (TAX Agent) เป็นต้น 
 
6.  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สิน
หรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา 
ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่าย
ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทัว่ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ใน
และต่างประเทศ เช่น สญัญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 
รวมถึงคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าว เป็นต้น  
 
7.  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) ในการด าเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่                  
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  
 
8.  คา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ 
ของกองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
9.  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบญัชีกองทนุกับธนาคาร 
เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค 
ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)  
 
10.  ค่าธรรม เนี ยมส าห รับการใช้บ ริการทดรองจ่ าย เงิน  เพื่ อช าระราคาหลักท รัพ ย์ล่วงห น้าจาก                        
global custodian ส าหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการผิดนัดช าระราคา                 
(failed trade) ตามที่จ่ายจริง 
 
11. ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดชันีหลกัทรัพย์ เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือของผู้ค านวณและประกาศดชันี (Index Provider) 
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ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุ ให้รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  :  
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากนั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข หรือยกเลิก การคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน              
เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบ
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการ
ข า ย ห รือ รับ ซื ้อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ใ น ก า รซื ้อ ข า ย ห น่ ว ย ล งทุ น  ( ถ้ า มี )  ห รื อ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  :  
 ไมม่ี  
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  :  
 
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switching In)  : มี 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั รวมถึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข หรือยกเลิก การคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   

http://www.tmbam.com/
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หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั              
เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบ
สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการ
ข า ย ห รือ รับ ซื ้อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ใ น ก า รซื ้อ ข า ย ห น่ ว ย ล งทุ น  ( ถ้ า มี )  ห รือ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching Out)  : ไมม่ ี
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
- 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
ในอตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ต่อหน่วยลงทนุทกุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้องไมต่ ่ากว่า 
100 บาท และสงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้ามี)  
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม                   
ฉบบัละ  ไมเ่กิน 50 บาท 
 
15.3.6  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) : 
ไมม่ี 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ  : มี 

15.3.7.1 สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ทีจ่ะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรือหกัจาก
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคิดเป็นอตัรา
ร้อยละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่ง
ดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของกองทนุ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการก าหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง รวมทัง้ขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้นสว่นต่าง
มลูคา่หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัท
จดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า 

http://www.tmbam.com/
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15.3.7.2 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียม
ที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ ของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณ
และจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณค่าธรรมเนียมผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน จะค านวณทุกวนัโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และ
คา่ธรรมเนียมผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ ของกองทนุในแต่ละวนัเป็นฐานในการ
ค านวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ตาม
ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ หรือในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

การค านวณคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่าย
จริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 
3 โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัชี 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 7 ถึง 9 และข้อ11 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวน
ที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลี่ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะ
ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด
โดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

ส าหรับคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 10 ในสว่นคา่ใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจาก
global custodian ส าหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา ( failed 
trade) นัน้ จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการ
จะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถงึด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมี
การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทาง
หนงัสอืพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซอ้ืขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 
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การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ทีท่ี่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ย
เดิมตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
เพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการต้องได้รับมติพเิศษ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว15.6 หมายเหต ุ:  

เนื่องจาก บลจ.ทหารไทย ได้ว่าจ้าง (Outsource) Eastspring Investment Singapore ให้จัดการการลงทุนใน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  Asia Pacific Property Flexible (กองทุน) นี ้กองทุนจึงมีภาระภาษี capital gain 
tax ตามข้อก าหนดของประเทศสิงคโปร์ (17% ของ net realized capital gain ในปีภาษีนัน้ๆ) อย่างไรก็ตาม
กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าว หากกองทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด S13X ของ
ประเทศสงิคโปร์ ซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้

1.กองทนุมีขนาดทรัพย์สนิมากกวา่ 50 ล้านดอลลา่ร์สงิคโปร์ และ 

2.Eastspring Investment Singapore ได้รับคา่บริหารจดัการกองทนุมากกวา่ 200,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ตอ่ปี 

ทัง้นี ้บลจ ทหารไทย จะด าเนินการใดๆ เพื่อให้กองทุนไม่ต้องเสียภาษีดงักล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการรับภาระภาษี
ดงักลา่วแทนกองทนุหากกองทนุมีภาระภาษีเกิดขึน้ในปีภาษีใดๆ 
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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 านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

การค านวณมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลกัทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ บริษัท
จดัการจะใช้ข้อมลูที่เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 

ในกรณีที่มีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ โดยไมม่ีการป้องกนัความเสีย่งด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ณ เวลา
ประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขาย
เป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมลูที่ประกาศโดย BIหรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ 
Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ               
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  

 
(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป    
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจา่ยเงินปันผล
ภายในวนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วนั
ท าการท่ีค านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น 
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่
หนว่ยลงทนุภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผา่น website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง  บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หรือจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
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(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) 
 
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพยีง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
  
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้า
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวธีิการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น การ
ประกาศทางเว็บไซต์ หรือ ปิดประกาศไว้ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีตดิตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจาก
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัท
จดัการจะจดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพือ่ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
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ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณ
ราคาหนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัท่ีพบราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ี
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่น
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ค านวณราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และ                
วนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
ตาม (1) 
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(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา  ภายใน 5 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุ
ได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้
แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกับราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถู่กต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏ
วา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุ
เปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่
ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทนุเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่
ถึงหนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจา่ยเงินให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม(1)(ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
 
17  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั 
(กรณีกองทนุมีประกนั) 
: ไมม่ี 
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17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุ (Outsource) 
: EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED 
    
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

(1) ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุจะน าเงินของกองทนุท่ีบริษัทจดัการฝากไว้ที่ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิในตา่งประเทศไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด โดยลงทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และต้องไม่
ขดัตอ่หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ” และ
หวัข้อ “อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม” ของ
โครงการ รวมถึงติดตามสถานะการลงทนุอยา่งสม า่เสมอเพื่อให้มัน่ใจวา่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

(2) ให้ค าแนะน าด้านการลงทนุและการจดัการทรัพย์สนิภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการและไมข่ดัตอ่สญัญาระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ รับมอบหมายด้านการลงทนุ 

(3) จดัท ารายงานการลงทนุและรายงานท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ และสง่ให้บริษัทจดัการ 
(4) ปฏิบตัิการอื่นใดภายใต้ของเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ 

ตามสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ รับมอบหมายด้านการลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุของกองทนุตามข้อก าหนดที่ระบุ
ในสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ รับมอบหมายด้านการลงทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยไมช่กัช้า 
 
17.5 ทีป่รึกษา : 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  
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                     แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 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 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ : 
 

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

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. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 
20.1  การควบรวมกองทุน  

ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของโครงการแตล่ะ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 
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(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุ
รวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 
 
20.2 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม 
 
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดั 
       การถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดั 
     การถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
       บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม

โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
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20.3 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา           
(ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่
ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่วว่า “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตน           
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน            
ของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้
ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้         
จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเม ริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่ งจะเร่ิม ต้นตัง้แต่วันที่                         
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงิน         
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน)            
มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวม               
หรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการ
ลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
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เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี  ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตาม                  

ที่กฎหมายต่างประเทศที่ เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทน              
ในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วย
ลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนด
ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้
ข้อมูลตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่ เก่ียวข้อง (ในกรณีที่ เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน)            
ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรือ
หลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการ
ด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อหลีกเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการ            
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการ
ก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

20.4 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจาก    
ผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยังนิติบุคคลที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property 
Flexible ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกวา่”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว) ท่ีกองทนุเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible เข้าลงทุน เป็นต้น] ถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วย
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด
รายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนด
ตามตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible และปฏิบัติตาม
เกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่เก่ียวข้องตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติม
จาก  ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบคุคลดงักล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุใน
สดัส่วนดังกล่าวในวนัรายงานหรือเคยถือสดัส่วนดังกล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนและนิติบุคคลทีเก่ียวข้อง 
กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน 

(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน (LBDU) ให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ให้ค ายินยอมกับผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (กองทนุ) 

(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการ  กองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากดัเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC 
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(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนิติบคุคลที่เก่ียวข้องไม่
สามารถปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคุมทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกับการท า
รายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA 
PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์
และรายช่ือดงักลา่วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จ
ว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดงักล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
Asia Pacific Property Flexible (กองทนุ) 

อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจัดการ
พบว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด (รวมถึง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) 
ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/
หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคุณสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่
ด าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้ บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุ  และ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง  (ทัง้นี ้กฏเกณฑ์และหรือ
กฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มี
คณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัหรือ
หยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะ
ไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงักล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่
อยา่งใด 

 
 20.5 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน   จากบุคคลที่เป็น            

ผู้ให้บริการอนัเนื่องมา จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ  เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดย
กฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึงกระท า  เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจัดให้แก่บริษัทหรือ
พนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท       
ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ   

 
20.6  การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทุน
รวมจะอ้างอิงที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
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21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุ
ได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคดัเลอืกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่
มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวม
ตอ่ไป 
 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม  ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎหรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทุนรวม  ทัง้นี ้
การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม โครงการจดัการ
กองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน  หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 

 
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    
เป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 

ข)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่ง
บริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 

ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง 
เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ี

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
 

ง)  ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 

จ)  ด าเนินการเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน
ในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี 

 
ฉ)  แจ้งการแก้ไขเพิม่เติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ 

วนัท าการสดุท้ายของทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของ
เดือนถดัไป  
 

ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 

ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่
จ าเป็น เพือ่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้            
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 

 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าการได้ 

ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ถือหน่วยลงทนุในบญัชี

กองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุ  

 
ฏ)  สั่งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ 

ตลอดจนช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของกองทนุภายใต้รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15.2 

 
ฐ)  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ        

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้
จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ฑ)  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
(2)  การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่
ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

คา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด 
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ค)  จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ตา่งประเทศ ณ วนัช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่
เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดงักลา่ว ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการ
เปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขใน
การเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แห่ง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
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ง) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ  
 

จ)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 

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

 (4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก)  ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
ข)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

นัน้ๆ ขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7  

 
ค)  ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่ีหน่วยลงทนุ

ตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7 คงเหลืออยู่ในบัญชี
กองทนุ  

 
ง)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
จ)  จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ฉ)  จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญ ชี เพื่ อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ของรอบปีบัญ ชี                   
และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่ว
ต้องแสดงข้อมูลตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด              
ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลา
การส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน         
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 
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ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคบักับกรณีกองทุนเลิกตามที่ก าหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 20 โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวนัท่ีครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว 

 
ช)  จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูล

เก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทีม่ีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูอย่าง
น้อยตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี ให้บริษัท
จดัการได้รับยกเว้น   ไม่ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั
ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

 
ซ)  จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ฉ)  และ ช) ไว้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัท

จดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ใน
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุร้องขอ 

  
ฌ)  จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ให้เป็นปีปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชี และจัดส่ง

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

 
ฎ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั 

และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฏ)  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฐ)  จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สนิอื่นท่ีมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิด
จากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด
พร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่
หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนัน้มีมูลค่าเกินอัตราที่ก าหนด  เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ฑ)  ด าเนินการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม             

ข้อ 20 
 

ฒ)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง
ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 

 
ณ) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดั 

การถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กิน
ข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย 
 

ด) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้นาย
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียน     
ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด               
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
 

ต) ตรวจสอบสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในแต่ละ
กองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และด าเนินการให้ผู้สนบัสนุน
การขายและรับซือ้คืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุน           
ที่ไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

 
ถ) จดัส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันใดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน  เว้นแต่ในกรณีที่          
เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ท) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีต้ามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแต่วนั
สดุท้ายของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จัดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปิดเผยดงักลา่ว 
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ธ) สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 

น) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี ้                
ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย               
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 
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 าหนดไว้ตามรายละเอยีด

โครงการจดัการกองทนุข้อ 15 
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(2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา              
ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับ                       

จากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้
จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝาก
และ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(2)  จดัให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ดังกล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่    
ของบริษัทจดัการ  

 
(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
 

(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ น         
การรับเงินปันผล และดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ 
และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน 

หรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

 
6.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบั

การรับและจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 

6.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ  
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6.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา
รับซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการ
ออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อ
เห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุตามราคาที่

เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่าหรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(9)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวน

ทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึ่งจ านวนขายคืน
ดงักลา่วคดิเป็นจ านวนทีเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท า
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 

(10)ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัท
จดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทุกรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบั
แต่วันสิน้ปีบัญชีนัน้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัท
จดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

 
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญั ติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้
แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงาน
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับ          
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อ
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ได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี เพื่อประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

 
(14) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ เมื่อเลกิโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระ

บญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่าร
ช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าทีต่า่งๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

 
14.2  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา
ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไม่
ชกัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศที่บริษัทจดัการ

ประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอื่น
ซึง่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนใน
การท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งการ
แต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่
ตวัแทนนัน้ด้วย  

 
(16) ดูแลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
ในโครงการหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการมิได้ด าเนินการตาม
ประกาศและโครงการดงักลา่ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 

 
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน            

ของกองทนุ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้
รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดงักลา่วของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรค
หนึง่ให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติ ของ       
ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิม            
มีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการ
ด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสอืเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่มอบให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีบ่นปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์            
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่า
การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
คา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดง
การคดัค้าน  
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 
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เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1)  เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลง
ไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกวา่ภาระหน้าที่ท่ีคาดหมายได้
ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง    
ของจ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5)  ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง         
กับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์          
แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิก
สญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.      
เร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน       
15 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรับรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน          
ท าการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการ
จะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับ            
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แต่วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการ           
จะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐาน
ทัง้หมดของกองทุนนัน้ให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสั่งของบริษัทจัดการหรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน              
ที่ไมเ่ข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมมีอ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 
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 านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking        
เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เก่ียวข้อง ท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  

 
ทัง้นี ้หากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม มีการเปลี่ยนแปลง  ที่อยู ่หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่าวในโครงการ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศใน 
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 

 

http://www.tmbam.com/
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หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
4.  นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

 
ช่ือ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
ที่อยู ่ : ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ส 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  

http://www.tmbam.com/
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9.2 ที่ปรึกษากองทนุ : 
ไมม่ี  
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ช่ือ : EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED 
ที่อยู ่: 10 Marina Boulevard#32-01, Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 018983 
    
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

(1) ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุจะน าเงินของกองทนุท่ีบริษัทจดัการฝากไว้ที่ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สนิในตา่งประเทศไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด โดยลงทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และต้องไม่
ขดัตอ่หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ” และ
หวัข้อ “อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม” ของ
โครงการ รวมถึงติดตามสถานะการลงทนุอยา่งสม า่เสมอเพื่อให้มัน่ใจวา่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

(2) ให้ค าแนะน าด้านการลงทนุและการจดัการทรัพย์สนิภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการและไมข่ดัตอ่สญัญาระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ รับมอบหมายด้านการลงทนุ 

(3) จดัท ารายงานการลงทนุและรายงานท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุ และสง่ให้บริษัทจดัการ 

(4) ปฏิบตัิการอื่นใดภายใต้ของเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ 
ตามสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ รับมอบหมายด้านการลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุของกองทนุตามข้อก าหนดที่ระบุ
ในสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ รับมอบหมายด้านการลงทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยไมช่กัช้า 
  

หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) : 
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บริษัทจดัการอาจจะมอบหมายให้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นผู้ รับด าเนนิการในสว่น
ของการลงทนุทัง้หมด (outsource)  แตไ่มร่วมในสว่นของการลงทนุเพื่อสภาพคลอ่ง และการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงิน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากการลงทนุ (Hedging) ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุเอง อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะเป็นผู้ด าเนินการในสว่นของลงทนุเองทัง้หมดหรือบางสว่น โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ อีกทัง้
บริษัทจดัการอาจบริหารจดัการลงทนุร่วมกบั Outsourced fund manager ได้ และมีสทิธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมถงึเง่ือนไขการเปลีย่นผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุซึง่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุและสญัญาแตง่ตัง้ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ ซึง่ Eastspring Investments 
(Singapore) Limited เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ และได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ
ภายใต้การก ากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)  
 
12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไมม่ี  
 

13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

13.1   สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ  : 
บริษัทจัดการมีข้อผูกพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน          
น าหน่วยลงทนุมาขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถน าหนว่ยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึ่งค านวณ
ตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ  10 
 

13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมม่ี 
 

13.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วย
ลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4) ผู้ ลงทุนซึ่ งติ ดต่อห รือ รับ ข้อมูล  ห รือส่งค าสั่ง เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบ ริษัทจัดการ                     

หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุ
ที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้        
ในตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุเฉพาะ
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตาม

พินยักรรม  
 

ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 

วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณี
ที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชี
กองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 5.2.2 และยื่นต่อ    
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทนุรวมข้อ 15 ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
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ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอน
โดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุน                
เสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามก าหนดเวลาที่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย  

 
13.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
13.4.1 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 

หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคล             
รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน  และ             
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
13.4.2  บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดั

การถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม) ตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
13.5  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริษัท

จดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ย
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ลงทุนโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง        
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ของโครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามที่บริษัทจดัการ
ได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง  " วิธีการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชี
แบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล           
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้         
แล้วทัง้หมด 

 
13.6  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนหรือสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ                          
ของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุ ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 22 โดยบริษัทจดัการจะจดัให้
มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มี
การจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุ ช าระภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่
ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพนัตามข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

 
13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มจากบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนในทุกวนัท าการซือ้ขายตามราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งค านวณตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทนุรวมข้อ 16 เร่ือง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่า
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” และได้รับการับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแต่ทัง้นีน้าย
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ทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบันการเงินเท่านัน้  
 
การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
มายื่นพร้อมกรอกค าขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บ ริษัทจัดการหรือ                  
ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อส่งให้นายทะเบียน
หน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการระงับ  
การท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุไว้ก่อนจนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการจดัพมิพ์ใบหนว่ยลงทนุในอตัราฉบบัละไมเ่กิน      
50 บาท อนึง่ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีทีใ่ช้เพื่อการจ าน า
เทา่นัน้  
 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชี  
ได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  

 
13.8 อื่น ๆ : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ  
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดให้ข้อผกูพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกวา่สว่นของทนุท่ีกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สทิธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
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  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
 

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน หรือค าขอใช้บริการอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลกัฐานประกอบ
ต่างๆตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2 1) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุพร้อมค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 
5.2.2 2)  และผู้ สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุน            
การขายหรือรับซือ้คืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่        
ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัเดียวกัน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ            
ในหนว่ยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน           
ผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน                
และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่า
สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ใน
นามบริษัทจัดการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ใช้
เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่
วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่น าสมดุบญัชีแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุนมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญ ชีแสดงสิท ธิ                   
ในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะ            
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :ไมม่ี 
 
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุ
จะไม่สามารถช าระหนี ไ้ด้  บริษัทจัดการจะรับช าระหนี ด้้ วยท รัพ ย์สินอื่นทั ง้ที่ เป็นหลักประกัน                             
และ มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ                   
ในการจัดการกองทุนในกรณีที่ผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้ดังนี  ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.1.1  เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ือ                   
อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น
ศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  
 
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ าหนา่ย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้
ตกลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจาก
เงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3  เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการ
จะเฉลีย่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้
ภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืน           
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น   
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16.1.4  เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความ             
ในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนเป็นศูนย์   
 
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ 
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
ระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิดงักลา่ว 
16.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้  
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่               
มีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิ       
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้  ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่
ต้องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
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เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16 .1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า  เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน     
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
จะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว 
และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน  บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุก็ได้ 
 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้อง
ได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 

17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5)         
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิ       
หรือการจ ากดัสทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจ         
หน้าที่แล้ว  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงัตอ่ไปนี ้   
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
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       (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) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้อง
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่เป็นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมเ่กินหนึง่ปี  
เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือ
สทิธิออกเสยีง เป็นต้น  
(ข)  มีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือเกิน
กวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 
 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

1. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษหรือ
จะด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดได้ 

2. การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพือ่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจ
ด าเนินการด้วยการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการสง่หนงัสอืขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือขอมติผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้วธีิการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏวา่มติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษมจี านวนไม่
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เกินร้อยละ 55 หรือไมเ่กินร้อยละ 80  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการ
นบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองทีก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติ
พิเศษ  ซึง่ให้รวมถงึ  

(ก)  การเปลีย่นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั  

(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   

(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

(จ)  การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  

(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  การเพิ่มทนุ 

(ง)  การเพิม่จ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(จ)  การเพิม่ความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

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

(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

(4.2)  การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิด้อยลง   

(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
การลงทนุ  

(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 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  

 5. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอ
เป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   

6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มมีตใิห้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  
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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 าคญัที่
เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเตมินัน้มีผลผกูพนั
คูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถงึ  
(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 ถือหนว่ย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดแูลผลประโยชน์ 
โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี 
หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพัน
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
จดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อม
กบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : 
 
21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
มี 
 
21.2  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติ      
ไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน                
ของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 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. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ           
หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุ 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
4. ส านักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมี              
การจัดตัง้ จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคล              
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคล           
หรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง 
แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีที่ไมม่ีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไมอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้
ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง  และส านักงานสัง่ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่
ส านกังานสัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
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5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 
 
1. เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี  ้ภายในสามวันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุ                
ตามข้อ 22.1 
 
(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
 
(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสบิวนัท า
การนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่
เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
ในกรณีที่มลูคา่หน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้บริษัท
จดัการจะด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
2. เมื่อจะมีการเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิ
กองทนุลว่งหน้าบริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้
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ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ก่อนวนัเลกิ
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 
 
ข) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
 
ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด  เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3. การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระ
บญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือ
อยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
 
เมื่อได้ช าระบัญ ชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ ช าระบัญ ชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยู่
ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

23. การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.                        
ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทุนแล้ว
ให้แก่ผู้ ถื อหน่วยลงทุน  รวมทั ง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ า เป็น เพื่ อช าระบัญ ชีกองทุน ให้ เส ร็จสิ น้                               
ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่าย                   
และเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ ช าระบัญชี                     
จะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุกับส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจัดการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 


