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คาจากัดความ
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

กองทุน

หมายถึง กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

บริ ษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง วันทาการของธนาคารพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ หารด้ ว ยจ านวนหน่ว ยลงทุน ที่ จ าหน่า ยได้ แล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อ
ขายนันบวกด้
้
วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อค่าใช้ จ่าย
(ถ้ ามี)
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ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทา
การซือ้ ขายนันหั
้ กด้ วยค่าธรรมเนียมการรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
หรื อค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี)

กองทุนต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนที่จดั ตังและจั
้
ดการในต่างประเทศ หรื อกองทุนอื่นใดที่
มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ้

กองทุนหลัก

หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

บริ ษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการ
ซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทาการ

หมายถึง วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

วันทาการของกองทุนหลัก

หมายถึง วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจด
ทะเบียนและวันทาการของประเทศของนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน และเป็ นวันทาการที่ สามารถทาการชาระราคา และส่งมอบ
หลักทรัพย์

วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรื อตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติม

คาเสนอซื ้อ

หมายถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต้ อง
ปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดย
แก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
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การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่
มีราคาไม่ถกู ต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการเพิ่มหรื อ
ลดจานวนหน่วยลงทุน

กิจการ

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มี
หลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทมหาชน

กลุม่ กิจการ

หมายถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพ
บัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม

มติพิเศษ

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุน
ซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน”

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของ
สถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและ
จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการ
ลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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เงินสารอง

หมายถึง จานวนเงินที่ตงส
ั ้ ารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ ที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

สิทธิเรี ยกร้ อง

หมายถึง สิท ธิ เ รี ย กร้ องที่ เ กิ ด จากการประกอบธุ ร กิ จ ของสถาบัน การเงิ น ตาม
กฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

วงเงินรับอนุญาต

หมายถึง วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตาม
กฎหมายใดๆอนุญาตหรื อเห็นชอบให้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริ ง
Global Core Equity โดยบริ ษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ ายเงินทุนเพื่อ
ไปลงทุนในต่างประเทศได้

คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

กลุม่ กิจการ

บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้
จัดทางบการเงินรวม

กองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบ
กลุม่ (collective investment scheme) ทังนี
้ ้
ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปอื่นใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง่
ได้ แก่
1. กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
ตาม 1. ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวจะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัททรัสต์ หรื อ
รูปอืน่ ใด
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กองทุน private equity

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริ ษัท ทรัสต์ หรื อ
รูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกาหนด
การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้
2 รายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของบุคคลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผู้จดั การ
เงินทุนและทรัพย์สนิ ที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้ าทาสัญญา
การลงทุนในหุ้นหรื อการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้ เกิดสิทธิในการได้ มาซึง่ หุ้นของกิจการนันใน
้
ภายหลัง โดยมีสว่ นในการกากับดูแลแผนธุรกิจ
การดาเนินงานหรื อการปรับปรุงการดาเนินงาน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้ อน
ถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

กองทุน property

กองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทอี่ ยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

8

การลดความเสีย่ ง

การลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนโดยการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
derivatives ทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร
(speculate)
2. มีผลให้ ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัว่ ไปและความเสีย่ งเฉพาะของ
ทรัพย์สนิ ที่ต้องการลดความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานอเดียว
กับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคาร
ออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั เงิน
ฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้ นจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ที่เทียบเคียงได้ กบั
ผู้รับฝากได้ เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

benchmark

ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มกี ารเผยแพร่
อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบาย การลงทุนของกองทุนนัน้

CIS operator

บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อ
2. ผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียใน
กิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญา
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CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)
ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่ที่
กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะตามประกาศ

Credit derivatives

credit event

derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลือ่ นย้ ายความเสีย่ งด้ าน
เครดิตของทรัพย์สนิ ที่ได้ รับการประกันความเสีย่ งจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ตาม
มาตรฐานสากล โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ซึง่ มีภาระผูกพันที่
จะต้ องชาระเงินให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ที่มีผลต่อการชาระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สนิ ที่ได้ รับ
การประกันความเสีย่ ง จะได้ รับผลตอบแทนหรื อ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit rating

หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับความสามารถในการชาระ
หนี ้ตามที่ระบุในข้ อตกลงของตราสารหรื อสัญญา

currency risk

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมิน
ความสามารถ
ในการชาระหนี ้ตามตราสารหรื อสัญญา

delta
ความเสีย่ งด้ าน FX
อัตราเปรี ยบเทียบการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหรื อ
สัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรื อสัญญา
แล้ วแต่กรณี
derivatives

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

derivatives on organized
exchange

derivatives ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ ในการคานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน้
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DW

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

FX

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการมาคานวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรื อผู้ค ้าประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPO

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในครัง้ แรก (Initial Public
Offering)

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

MF

กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบ
ภายในประเทศ

NAV
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
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net exposure

notional amount

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดย
อ้ อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ ผลตอบแทนโดย
อ้ างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้ กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ
นัน้
มูลค่าตามหน้ าสัญญาของ derivatives

obligation

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ที่ข้อตกลงตาม credit
derivatives อ้ างอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)

options

สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ขายล่วงหน้ า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า พ.ศ.2546

OTC derivatives

derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

P/N

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน ซึง่ ได้ จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ
regulated market

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้ เกิดการเจรจา
ต่อรองซื ้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแล
ของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

reverse repo

ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

securities lending

ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
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single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา

SIP

Specific Investment Products

SN

ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)

TBMA
TSFC

สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

underlying

สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

World Federation of Exchanges

หน่วย CIS

หน่วย infra

หน่วย private equity

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐาน
ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1.กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานที่จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่า
ด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานต่างประเทศที่จัดตังขึ
้ น้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานตาม
1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ ในรู ปบริ ษัท ทรั สต์ หรื อรู ปอื่นใด
หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้ แก่
หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ
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ของกิ จ การเงิ น ร่ วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้ ทัง้ นี ้
ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตังขึ
้ ้นในรู ปของบริ ษัท ทรัสต์
หรื อรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่
ด้ วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้
2 รายขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของบุคคลใดหรื อกลุม่
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผู้จดั การ
เงินทุนและทรัพย์สนิ ที่เกิดจากเงินทุน

หน่วย property

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้ าทา
สัญญาการลงทุนในหุ้นหรื อการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้ เกิดสิทธิในการได้ มาซึง่ หุ้นของกิจการนันใน
้
ภายหลัง โดยมีสว่ นในการกากับดูแลแผนธุรกิจ
การดาเนินงานหรื อการปรับปรุงการดาเนินงาน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้ อน
ถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
หน่วยของกองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่
อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
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รายละเอียดโครงการารกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website: https://www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB EASTSPRING Global Core Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : TMB-ES-GCORE
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้

1.6

การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด

1.7

อายุโครงการ : ไม่กาหนด

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : -

1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมนี ้ ที่อยู่ในระหว่างการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
1.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ หรื อ
2.ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ครัง้ แรก ตา่ กว่า 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และ
บริ ษัทจัดการประสงค์จะจะยุติโครงการ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1

จานวนเงินทุนของโครงการ : 4,000.00 ล้ านบาท

2.2

เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) : โดยในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท

2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท

2.4

จานวนหน่วยลงทุน : 400,000,000.00 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท

2.6

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท

2.7

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท

2.8

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน : 1 บาท

2.9

จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : ไม่กาหนด
2.11 จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : ไม่กาหนด
2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

16

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่า ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนครั ง้ ถัดไป และ/หรื อ มูลค่าขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรั บเพิ่มได้ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่า ของการสัง่ ขายคืน โดยปรั บเพิ่มได้ สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Goldman Sachs Global
CORE® Equity Portfolio โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio
กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็ นกองทุน UCITS
3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้ นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) : ไม่มี
3.6 การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ ของการลงทุนในสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า : ที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity
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3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริ หารกองทุน (Management Style) : อืน่ ๆ
1. กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management)
2.กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (กองทุน หลัก ) มี ก ลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารแบบเชิ ง รุ ก
(Active)
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) : MSCI World Index - USD (Net Total Return)
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ว้ ัดของกองทุนหลักคื อ MSCI World Index - USD (Net Total
Return) ในรู ป สกุลเงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐ ปรั บ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่ อ เที ย บเท่าค่า สกุลเงิ น บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็น ควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิ บายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนและ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทา
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Goldman Sachs
Global CORE® Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) ซึง่ เป็ น Class
ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน กองทุน หลัก มี น โยบายลงทุน ในตราสารทุน ซึ่ง จดทะเบี ย นในประเทศ
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ลัก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg) ด าเนิ น งานตามระเบี ย บของ UCITS กองทุ น หลัก ดัง กล่ า วบริ ห ารจั ด การโดย
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ทังนี
้ ้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงินประเทศ
ตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
*ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับ Snap share class
เพื่อประโยชน์แก่ผ้ ลู งทุนในการได้ รับราคา NAV per unit ในวันทาการถัดไป (T+1) เพื่อใช้ คานวณราคาของวันทาการ
(T)ทางกองทุนจะลงทุนใน Snap share class ของกองทุนหลัก โดยการคานวณมูลค่าสินทรัพย์ (NAV และ NAV per
unit) ของSnap share class นัน้ จะด าเนิ น การค านวณโดยใช้ ร าคาของสิน ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน หลัก ลงทุน ณ “เวลา
ประเมินมูลค่า” (Valuation Point) ซึ่งเป็ นเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลายุโรปกลาง (Central European time)
สรุปรายละเอียด ดังนี ้
ตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ปิดทาการก่อนตลาด
กองทุนหลักจะใช้ ราคาสินทรัพย์ ณ เวลาที่ตลาดนันๆ
้ ปิ ดทาการ
หลักทรัพย์ลอนดอน (ก่อนเวลาประมาณ
ในการคานวณ NAV และ NAV per unit เช่น ตลาดหลักทรัพย์
16.00 น.)
โตเกียว ซึง่ ปิ ดทาการก่อน Valuation Point ทางกองทุนหลักจะใช้
ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดโตเกียว ซึง่ ปิ ดทาการทีเ่ วลาประมาณ
15.00 น. ในญี่ปนุ่ เป็ นต้ น และอาจจะดาเนินการปรับราคาให้
เหมาะสมเพื่อสะท้ อนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นก่อน Valuation
Point และเป็ นไปตามที่กองทุนหลักดาเนินการ
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและตลาดอื่นที่ปิด กองทุนหลักจะใช้ ราคาสินทรัพย์ ณ เวลาที่ตลาดนันๆ
้ ปิ ดทาการ
ทาการใกล้ เคียงกับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ในการคานวณ NAV และ NAV per unit
ตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ปิดทาการหลังตลาด
กองทุนหลักจะใช้ ราคาสิน ทรั พย์ ณ เวลานัน้ ๆ ซึ่งตรงกับเวลา
หลักทรัพย์ลอนดอน (หลังเวลาประมาณ
ประเมิ น มูลค่า (Valuation Point) ของกองทุน หลัก (ราคาก่ อน
16.00 น.)
ตลาดนันๆ
้ ปิ ดทาการ) สาหรับราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดทาการ
หลังเวลาตลาดหลักทรั พย์ ลอนดอน(16.00 น. ตามเวลายุโรป
กลาง) เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค ซึง่ ปิ ดทาการหลัง Valuation
Point โดยกองทุนหลักจะใช้ ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดนิวยอร์ ค
ที่เวลาประมาณ 10 .00 น.ในนิวยอร์ ค หรื อ16.00 น. ตามเวลาปิ ด
ของตลาดลอนดอนซึ่งเป็ นเวลาประเมินมูลค่า (Valuation Point)
ของกองทุนหลัก โดยราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาปิ ดของหลักทรัพย์
ในตลาดนิวยอร์ ค
ทังนี
้ ้ Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited ได้ มอบหมายให้ บริ ษัท Goldman Sachs &
Co LLC ดูแลด้ านการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ (IMD Valuation
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Committee) เป็ นหน่วยงานภายในที่ให้ บริ การในส่วนนี ้ โดย IMD ได้ มอบหมายให้ ICE Data Services เป็ น third
party ที่จดั ทามูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ (fair value model) ดังนัน้ จึงไม่มีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สาหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดทาการก่อนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน อาทิ ตลาดกลุ่มประเทศ
เอเชีย ตลาดกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง the Board of Directors จะเป็ นผู้กาหนดวิธีการหามูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ (fair value model)โดยกาหนด valuation point ที่จะทาการปรับราคาซึ่งจะอยู่ในช่วง time zone ของ
ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริ กา และดาเนินการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อสะท้ อนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นก่อน
Valuation Point
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds
หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ตา่ งประเทศได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลง
การลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยูใ่ นรูปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ งในอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ย น/หรื อได้ รับเงินคืนต่า
กว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสีย่ งในกรณี
ที่คา่ เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
อาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้ การ
ลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เงื่อนไข/ข้ อจากัดอื่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวม
ต่ า งประเทศตามดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด การ ในกรณี ที่ ช นิ ด ของหน่ ว ยลงทุน (class) หรื อ กองทุน รวม
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ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีกต่อไป หรื ออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class)
หรื อ กองทุน รวมต่า งประเทศที่ ก องทุน ลงทุน มี การเปลี่ย นแปลงรายละเอี ยดจนอาจส่ง ผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/หรื อได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น
ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติตา่ งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณี ที่ผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อ ติ ด ต่ อ กั น เป็ นระยะเวลานาน หรื อ ผลตอบแทนของกองทุ น ต่ า งประเทศดัง กล่ า วต่ า กว่ า ตัว ชี ว้ ั ด
(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวนหรื อ
โครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับดูแลกองทุน
ต่างประเทศหรื อมีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรื อมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นการ
ส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิเป็ นสาคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิ ในการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื ้อขายในกองทุนหลัก จากสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นสกุลเงินอื่นได้ ตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุ นของกองทุน และคานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี ้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่น ามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิ น 30 วัน นับ ตัง้ แต่วัน จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และไม่นามาบังคับใช้ ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรื อช่วงระยะเวลาที่กองทุน
จาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ าย
กองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทังนี
้ ้ ยังคงต้ องคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่ กองทุน เข้ า
ลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ณ วัน ใดวัน หนึ่ง ลดลงเกิ น กว่าสองในสามของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)
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(ข) ยอดรวมของมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นัน้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
3.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมลู ค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้ างต้ นพร้ อม
แนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
ทังนี
้ ้ แนวทางการดาเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมี
นโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาหนด
ไว้ ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการ
ดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3.2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 3.1 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
หรื อเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
3.3 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้ อ 3.2
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริ ษัทจัดการต้ องยื่นความเห็นของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอ
ผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
3.4 รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการแล้ วเสร็ จ
3.5 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 3.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจ
ลงทุนรับรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ บคุ ลากรที่
เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย
รายละเอียดกองทุนหลัก : Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio
1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio ซึ่งเป็ นกองทุนรวม
ตราสารทุน ซึง่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking
for Collective Investment in Transferable Securities) เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนต่างๆ ทังผู
้ ้ ลงทุน
ทัว่ ไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)
ปั จจัยความเสีย่ งและข้ อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ฉ บั บ นี แ้ ล้ ว แ ล ะ ผู้ ถื อ หน่ ว ย ล ง ทุ น ส า ม า รถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ก อ ง ทุ น หลั ก เ พื่ อ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ได้
ทีh่ ttps://www.gsam.com/TMBGlobalCoreEquityFund
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ชื่อ
โครงสร้ างของกองทุน
Goldman Sachs Global
CORE® Equity Portfolio

กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio
Share Class
: Class I Shares (Acc.) (Snap)
ISIN Code
: LU2001622773
Bloomberg Code : GSGMIAS LX
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date) : 6 มิถนุ ายน 2562
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) MSCI World Index - USD (Net TotalReturn)
วัตถุประสงค์และนโยบาย กองทุ น Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
การลงทุน
ลงทุน เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่า เงิ น ลงทุน โดยกองทุน จะลงทุน อย่า งน้ อ ย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรั พย์ สินในตราสารทุน และ/หรื อตราสารที่มีความเกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (equity
related transferable securities) และกองทุน ซึง่ มีการลงทุนกระจายอยูท่ กุ ประเทศทัว่
โลก
ทัง้ นี ้ ตราสารทุ น และตราสารที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ตราสารทุ น ( equity related
transferable securities) อาจจะประกอบด้ วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ , warrants, ใบ
แสดงสิ ท ธิ เที ย บเท่ า ตราทุ น , ADRs (American Depositary Receipt) , EDRs
(European Depository Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)
ส่วนที่เหลือไม่เกิน 1 ใน 3 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับตราสาร
ทุน (non-equity related transferable securities) และกองทุน รวมถึงตราสารตลาด
เงินเพื่อจุดประสงค์ในการบริ หารเงิน กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกิน 10%
ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ
สร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ กองทุน
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
ไม่มี
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทาการ
บริ ษั ท จัด การกองทุน หลัก Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
( Management company Registered Office: 47-49 St.Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland
of the Master Fund)
ผู้ รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง State Street Bank International GmbH
กองทุน (Custodian Bank) Registered Office: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Grand-Duchy
of Luxembourg
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
(Fund Auditor)
Registered Office: Reviseur d’entreprises 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

23

ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(Management Fee)
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนาเงิ นไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงิน
จานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เน้ นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อ
หน่วยงานภาครัฐอื่นใด
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.13.1 การลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สิน
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของข้ อ
3.13.1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขทีท่ าให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรื อ SN ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุน
ได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึง่ บริ ษัท
จัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อน
มูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้ อ 1.
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2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N ดังกล่าว
ต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ านวน
รวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้ อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ มีข้อกาหนดห้ ามเปลีย่ นมือ ผู้ออก SN ต้ องยินยอมให้ กองทุนสามารถไถ่
ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้ องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ องดาเนินการจัดให้ มีข้อตกลงกับ
ผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผ้ อู อก SN คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ.
ให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สาคัญ
ให้ ผ้ อู อก SN คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึง่ ไม่นามาใช้ บงั คับกับกรณีที่เป็ น SN ซึง่ ขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
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1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้
(ไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit1
ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องไม่ใช่กองทุน
รวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื ้อขายใน SET
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
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1. คูส่ ญ
ั ญา ต้ องเป็ นนิติบคุ คลดังนี ้ที่สามารถเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริ ษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื น้ ฟู
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ ในการทา reverse repo ต้ องเป็ นตราสารดังนี ้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้ องมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกกู หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึ ้น เป็ นผู้มีภาระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรื อ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และ
เป็ นตัว๋ ทีถ่ ึงกาหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
2.4 B/E P/N หรื อศุกกู ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น
credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี ้ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้ หรื อที่มี
ข้ อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้ างอิงได้ ซงึ่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ใ่ น 2 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียง
ได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่าวตามที่ CRA ได้ เปรี ยบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ้ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้ หรื อ
ที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้ างอิงได้ ซงึ่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี
credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ใ่ น 3 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่าวตามที่ CRA ได้ เปรี ยบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี ้ของ reverse repo ต้ องไม่เกิน 90 วัน
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4. ข้ อกาหนดเพิม่ เติมที่ บลจ. ต้ องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. คูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้ที่สามารถประกอบธุรกิจ
หรื อดาเนินกิจการได้ ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื น้ ฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้ าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริ ษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่
้ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม ต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรื อเรี ยกหลักประกัน บลจ. ต้ องดาเนินการดังนี ้
3.1 ดาเนินการให้ มกี ารวางหรื อเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็ นประกันการให้ ยืมหลักทรัพย์ โดย
ต้ องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกกู หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรื อ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถงึ กาหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.1.5 B/E P/N หรื อศุกกู ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating
ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี ้ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
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3.1.7 หนังสือค ้าประกันที่ ธพ. เป็ นผู้ออกให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้ แก่
กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรื อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรื อดาเนินการ
โดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี ้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้ โดยพลัน
3.3 ห้ ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรื อขายต่อหรื อทาให้ ไม่สามารถบังคับ
ตามหลักประกันนันได้
้ เว้ นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี ้ตามข้ อตกลงในธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนเอง
ั้
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้ นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรื อ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรื อ P/N ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึง่ อย่างใด
ดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น
issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ ใช้ สญ
ั ญาทีม่ ีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญา
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยข้ อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน
สัญญายืมและให้ ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง ดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ้ย
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ทองคา
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1.6 น ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรื อ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot
price) หรื อ ราคาสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (futures price) เท่า นัน้ ทัง้ นี ้ ราคาของ underlying อื่ น ที่ ไม่ใ ช่ ดัชนี หรื อ
underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
2.2.2.1 เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อขาย derivatives หรื อผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ที่จะต้ องมีการชาระหนีด้ ้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านัน้ ต้ องเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสิทธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ า
นันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทังนี
้ ้ underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.2.1 ดัชนีทมี่ ีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน ้าหนักน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20% ของน ้าหนักทังหมด
้
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน ้าหนักน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 35% ของน ้าหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับทองคาหรื อ
น ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคาหรื อน ้ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนีราคาทองคา
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หรื อน ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้ วนดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุน
ได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรื อ
สัญญานันโดยตรงแล้
้
วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่าเชื่อถือและทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครื อของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ นันต้
้ องจัดให้ มี
มาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสือ่ ที่มีการเสนอข้ อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึง่
อย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี ้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price)
ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคานวณจากราคาสินค้ าและบริ การที่ บริ ษัทจัดการ แสดง
ให้ เห็นได้ วา่ วิธีการคานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้ อได้ อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้ องชาระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้
และเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่ บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สิน ที่จะลด ความเสี่ยง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณ และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทุกวันที่
15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการให้
คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
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6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง่ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับธุรกรรม อย่าง
หนึง่ อย่างใด ดังนี ้
7.2.1
Credit Default Swap : ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการชาระหนี ้ตาม obligation ของผู้ผกู พันตาม obligation
นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระเงิน
ตามข้ อตกลงซื ้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อ
ประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุดใน
วันครบกาหนดตามปกติ) ทังนี
้ ้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึง่ กาหนดให้ ผ้ ขู ายประกันความ
เสี่ยงมีหน้ าที่ชาระหนี ้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อเมื่ อ เกิ ด credit event ขึ น้ กั บ obligation
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุก
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2
Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ ประกันความเสี่ย งของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดย
ผู้ขายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรื ออัตราลอยตัว
ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผ้ ซู ื ้อประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กับผู้ขายประกันความเสี่ยง
จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรื อสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้ สทิ ธิที่กาหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี ้หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นันอ้
้ างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
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ส่ วนที่ 7 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มี
คุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วน
ที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้ าผูกพันตามข้ อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บริ ษัทจัดการ
ลงทุน ในหน่ว ย private equity ได้ โดยต้ อ งไม่มี ข้ อก าหนดหรื อเงื่ อ นไขที่ ท าให้ ผ้ ูลงทุน เข้ า ผูกพัน
มากกว่าข้ อตกลงจานวนเงินขันต
้ ่าที่จะลงทุน
3.13.2 การลงทุนในต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น
ทังนี
้ ้ การลงทุนในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อสัญญาดังกล่าวต้ องเสนอขายหรื อเป็ นการ
ทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรื อที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE หรื อเป็ นตราสาร
ของบริ ษัทที่จดั ตังและเสนอขายใน
้
GMS
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของข้ อ
3.13.2 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรื อ SN ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุน
ได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึง่ บริ ษัท
จัดการสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้ อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอัน
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้ อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพือ่ ชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N ดังกล่าว
ต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
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2.1.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้ อประเภทของหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 1 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของ
ตราสาร ข้ อ 2.1.1 – 2.1.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ านวนรวมถึง
ดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้ อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ กาหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้
ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ มีข้อกาหนดห้ ามเปลีย่ นมือ ผู้ออก SN ต้ องยินยอมให้ กองทุนสามารถไถ่
ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึง่ เสนอขายในต่างประเทศ ต้ องปรากฎว่า SN นันมี
้ ราคาปรากฏ
ในระบบข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือได้ ซงึ่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล และ บลจ. ต้ องดาเนินการ
จัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึง่ เกิดจากวิธีการคานวณ
เดียวกับที่ใช้ ในการคานวณราคาที่แสดงในระบบข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ าย
ของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สาคัญ
ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะดังนี ้
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1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มกี ารซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแล ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับ
กองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้
ลงทุนอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของกองทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
ดังกล่าวต้ องมีการจากัดการกู้ยืมไว้ เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราวเท่านัน้
และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคา
ที่ลงทุนในทองคาแท่ง
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้ กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่เป็ น
SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit2
ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ต้ องเป็ นกองทุนที่มงุ่ เน้ นลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ที่ไม่สามารถลงทุน
ได้ มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้ องไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มี
ความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการ
ลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจาเป็ นและค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ในลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย

1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
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1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้ อประเภทของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศส่วนที่ 3 ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ข้ อ 1- 8
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืนต่ างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ ต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่ างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ้ย
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ทองคา
1.6 น ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปร
ตาม 1.1 – 1.6 หรื อ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ น
ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของ underlying
อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและ
เปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
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2.1 กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
กรณี เ ป็ น OTC derivatives ในต่ า งประเทศ ต้ อ งมี คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นนิ ติ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีการชาระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านัน้ ต้ องเป็ นทรัพย์สนิ
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ านันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัย
ต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ทังนี
้ ้ underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน ้าหนักน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20% ของน ้าหนักทังหมด
้
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน ้าหนักน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 35%ของน ้าหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้ องกับทองคาหรื อ
น ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคาหรื อน ้ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนีราคา
ทองคาหรื อน ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้ วนดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรื อสัญญานัน้
โดยตรงแล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
จาก บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ นัน้
ต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
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3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสือ่ ที่มีการเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึง่
อย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี ้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price)
ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(futures price)ของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคานวณจากราคาสินค้ าและบริ การที่ บริ ษัทจัดการ แสดงให้ เห็นได้
ว่าวิธีการคานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้ อได้ อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรั พย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอ ต่อภาระที่
กองทุนอาจต้ องชาระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่ บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
(6.1) ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณ และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการให้ คานวณและแจ้ ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
(6.2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทันที
(6.3) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
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7.2 เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่
อย่างใด ดังนี ้
(7.2.1) Credit Default Swap : ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสามารถในการชาระหนี ้ตาม obligation ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระเงินตามข้ อตกลงซื ้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ ้น
โดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุด
ในวัน ครบก าหนดตามปกติ ) ทัง้ นี ้ ไม่ว่า obligation จะมี เ พี ย งรายการเดี ย ว (Single Name Credit Default
Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ ผ้ ขู ายประกันความเสี่ยงมีหน้ าที่ชาระหนี ้เมื่อเกิด credit
event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อเมื่อเกิด credit event
ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง ในกลุ่ม obligation ซึ่ง จะมี ก ารช าระราคากัน เฉพาะในส่ว นของ
สิ น ทรั พ ย์ ร ายนัน้ แต่ ข้ อ ตกลงจะครบก าหนดเมื่ อ เกิ ด credit event ขึ น้ กับ obligation ทุก รายการในกลุ่ม
(Proportionate Credit Default Swap)
(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรื ออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ ลดลง (ถ้ า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อแลกกับการที่ผ้ ซู ื ้อประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
เพิ่มขึ ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กบั ผู้ขายประกันความเสีย่ งจนกว่าจะเกิด credit event
หรื อครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
(7.3) ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรื อสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี ้
(7.3.1)มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
(7.3.2)ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้ สทิ ธิที่กาหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี ้หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ credit
derivatives นันอ้
้ างอิงเสือ่ มเสียไป
(7.3.3)ไม่มีข้อกาหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
ส่ วนที่ 7 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2
และข้ อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้ าผูกพันตามข้ อตกลงกับกิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) ให้ บริ ษัทจัดการลงทุน
ในหน่วย private equity ได้ โดยต้ องไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่ อนไขที่ทาให้ ผ้ ูลงทุน เข้ า ผูกพันมากกว่า ข้ อ ตกลง
จานวนเงินขันต
้ ่าที่จะลงทุน
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3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนในประเทศ และ
ต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุนและหากบริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้ แนวทางที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ดังกล่าว โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดาเนินการ ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์นนๆ
ั ้ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ไม่เกิน 35%
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
ไม่จากัดอัตราส่วน
และข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
4
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก ไม่เกิน 20%
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนา
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร อยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน
แบบ national scale )
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ข้ อ
5

6

ประเภททรัพย์ สนิ
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารทีม่ ีสญ
ั ญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้
<397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1
หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนการ
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มี
ภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
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เป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของ
บริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สาหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย
ตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารทีม่ ี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้
≤ 397 วัน นับแต่วน
ั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม
6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
national scale อยูใ่ นระดับ investment
grade) หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(reverse repo)
6. 6.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขาย
นอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
สิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ น
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทา
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ให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน
SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2
และข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขาย
หรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทาให้ มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อ
ขายใน SET หรื อในตลาด ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน กาหนดและ
มีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)*
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ
- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
ปี บัญชี
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมที่อายุ
ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
กองทุนคงเหลือน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ6 เดือน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity
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1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending
หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ น
มือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มกี ารรับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไข
ให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่
รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ซึง่ จด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสาร
หนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse
repo)
ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities
lending)
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1
:อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ
หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทังนี
้ ้ เฉพาะกองทุนรวมทีม่ ีอายุโครงการ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ข้ อ
6

ประเภททรัพย์ สนิ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ดังนี ้
6.1 การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ ง
(hedging limit)

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ ีอยู่

6.2 การเข้ าทาธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
เพื่อการลดความเสีย่ ง
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่
(non-hedging limit)
เกิน 100% ของ NAV
1,2
หมายแหตุ : รายละเอียดของการคานวณ ให้ พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน
1 หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของ
จานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (financial liability)1 ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อก
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
ตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วย
ก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่
มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้
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ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
ได้ มีการยื่นแบบ filingในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
1

หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ที่ผ้ ูออกตราสารดังกล่าวได้ จัดทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ น
ตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่า
กว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้ มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานอง
เดียวกับ บุคคลตาม 1 – 9)
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

6

หน่วย private equity

-ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
น
หรื อ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
-อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วน ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทังหมดของ
้
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra
ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของ
้
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย
property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทังหมด
้
ของกองทุน private equity

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่ าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด แต่ต่อมาทรั พย์ สินที่ลงทุนมีคุณ สมบัติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุน ได้ อีกต่อไป บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรั พย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าวตลอดจน
จัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
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(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันขาดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่ เป็ นกรณีตามข้ อ 4 ใน
ส่วนนี ้
(3) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้ จาหน่ายทรัพย์สิ นนันออกไปหรื
้
อ
วันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม 1(2) บริ ษัทจัดการต้ อง
จัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงาน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ตอ่ มาการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตาม
ประเภททรัพย์สิน(product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋
แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)

(4) เมื่อบริ ษัทจัดการแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ ว ให้ จดั ทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้ ว แต่ก รณี และจัด ส่ง รายงานต่อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ท าการ นับ แต่วันที่
สามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
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ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรั พย์ สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม (3)( ก)(ข)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว

3. หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5
วันทาการติดต่อกัน บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ ลงทุน
เป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้ จดั ทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่ว นการลงทุนที่กาหนด และ
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึง่ พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (2)
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ตอ่ มามีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 หรื อข้ อ 3 แล้ วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริ จาค
5. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ การลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในข้ อ 1(2) หรื อข้ อ 2(3)(ข) หรื อบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้ โดย
ต้ องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญและต้ องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษัทจัดการใน
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เรื่ องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่
ต้ องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการแทนได้
ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทาให้ มีการลงทุน
ไม่ เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัด ส่ง รายงานต่อ ส านัก งาน ก.ล.ต.รวมทัง้ จัด ส่ง ต่ อ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ด าเนิ น การแก้ ไขให้ สัด ส่ว นการลงทุน ของกองทุน เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรื อ ด าเนิ น การ
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2 ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนให้
บริ ษัทจัดการดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้ นแต่บริ ษั ทจัดการจะได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการในการให้ สิทธิแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้ องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่
ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่ นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บงั คับ บริ ษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
3. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการจะไม่
นับช่วงเวลาดังนี ้ รวมด้ วยก็ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน
3.3 ช่ ว งระยะเวลาที่ กองทุน จาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อ ในช่วงที่ ผ้ ูลงทุน ท าการขายคื นหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
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4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1 ช่ องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1.1 กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน
5.1.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเทอร์ เน็ต)
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00
บาท บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 300 ล้ าน
บาท และกาหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่ต่ากว่า 2 วัน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนโดยจะ
เสนอขายที่ บ ริ ษั ทจั ด การหรื อผ่ า นผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อรั บซื อ้ คื น หรื อผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรื อที่ประเทศสหรั ฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รั บชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1) – 4)
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อต่างๆ ได้ ที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ูลงทุนควรทราบ
พร้ อมกับใบจองซือ้ /คาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนให้ ผ้ ูที่สนใจลงทุน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วนส่วนข้ อ มูล
โครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนัง สือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบจองซื ้อ/คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทุกวันในเวลาทาการ
5.2.2 วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรก
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการ
แต่งตังเท่
้ านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียด
และข้ อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่นๆที่ต้องการ ให้ ครบถ้ วน
ชัดเจน แล้ วนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอใช้ บริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) และเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวน พร้ อมหลักฐานซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ องดังต่อไปนี ้ไปที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
หรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ 2 คน สัง่ ซื ้อ/
จองซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการแล้ ว
ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง
Global Core Equity ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชีแสดง
สิทธิใน หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ
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เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) และผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตางค์ได้ กบั
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย พร้ อมทังกรอกข้
้
อความในใบคาสัง่ ซือ้ ให้
ครบถ้ วนชัดเจน
2.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
2.1.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการ(ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบคาสัง่ ซื ้อ และนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่สานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจยกเว้ นมูลค่าขัน้ ต่า
สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบางรายได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ในระหว่างวันและเวลาการเสนอขายครัง้
แรก และเช็ ค หรื อ ดราฟต์ ดังกล่าวถูก ปฏิ เ สธการจ่ ายเงิ น ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หรื อ บริ ษัท จัดการจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนเข้ ามาใหม่ได้
แต่ต้องอยูใ่ นระหว่างวันและเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วน
ข้ อผูกพันตามข้ อ 14
2.1.2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) แล้ ว สามารถทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่าน
บริ การอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการได้ ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้สงั่ ซื ้อสามารถปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
า
รายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถกู ต้ องเพื่อเข้ าสูร่ ะบบ และสามารถขอ
เปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้ แรก หรื อใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะทบทวน
การทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
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การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อ
ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
2.2) กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ เพื่อจองซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity ในการเสนอขายครัง้ แรกได้ ตามวิธีการที่บริ ษัท
จัดการกาหนดในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 8
5.2.3 การรับชาระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) กรณี ที่สงั่ ซือ้ ผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สงั่ ซือ้ สามารถชาระเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร) เช็ ค ดราฟต์ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ อ าจเพิ่ ม เติ ม ในภายหลัง ทัง้ นี ้ บลจ.ทหารไทย จะแจ้ งให้ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรื อดราฟต์ ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม “กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity” ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(2) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร) เช็ค หรื อดราฟต์ โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายบัญชีกระแสรายวันในนาม “บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โดย (ชื ่อผูส้ นับสนุนการขายฯ)”
เมื่อสานักงานผู้รับสัง่ ซื ้อข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว สานักงานผู้รับคาสัง่ ซื ้อดังกล่าวจะ
ออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้น
หลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เท่านัน้
ในกรณี ที่ เ ช็ ค หรื อ ดราฟต์ ดังกล่าวถูก ปฏิ เสธการจ่ ายเงิ น ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คืน หรื อ บริ ษัท จัดการจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
บริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14 ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกคา
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สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นพิเศษ หากมีดอกเบี ้ยรับเกิดขึ ้นในบัญชีจองซื ้อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) - (3) ทางบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วย รวมถึง
กาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อไม่เกิน 200 ล้ านหน่วย ผู้สงั่ ซื ้อทุกคนจะได้ รับ การจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จานวนที่สงั่ ซื ้อ
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
โครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 300 ล้ านบาท
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อเกินกว่าจานวนที่เสนอขาย บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อ
โดยจานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน หากกรณีที่มูลค่าที่ไ ด้ รับการจัดสรรต่ากว่า 1,000 บาท หรื อ 100 หน่วย หรื อเมื่อบริ ษัท
จัดการพบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรร
เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลที่ได้ รับการจัดสรรเป็ น
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม 1. ถึง 7.
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(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามข้ อ (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสีย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุค คลซึ่ง ลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมภายใต้ โ ครงการระหว่า งประเทศโดยเป็ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้ น
แต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้ เป็ นไป
โดยมุง่ แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวั่ ไปที่พงึ ได้ รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อสิทธิออกเสียง
เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุนรวมได้
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก
ไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 รายแต่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมดต
ั้
่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และบริ ษัทจัดการประสงค์
จะยุติโครงการ หรื อ ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการยกเว้ นตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.4 ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเงินบาทตามวิธีการ
ขอรับเงินที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตามคาสัง่ ของลูกค้ าให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาได้
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1 ช่ องทางการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1.1 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
6.1.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
6.1.3 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
6.1.4 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ โดยจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการ
ทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่
ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
6.2.1 การขอเปิ ดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการ
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการจะต้ องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุนกับ
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บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้ ครบถ้ วน
ชัดเจนและส่งหลักฐานประกอบคาขอตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2 1)
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถกรอกใบคาสัง่ ซื ้อและส่งหลักฐาน
ประกอบตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2 2) ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน โดยไม่ต้องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่
บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บ ซือ้ คื นหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
6.2.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่ บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออก
ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบ
หนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30
วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่า 30 วันนับ เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
1) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายระหว่าง
เวลาทาการที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการ
ถัดจากวันทาการซื ้อขายนัน้ บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และ
ค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัท
จัดการหรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้
ผู้สนใจซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามข้ อ 5.2.2
สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตางค์ได้ กบั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่นๆ
ให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ ามี) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การอื่นๆ พร้ อมทังเงิ
้ นค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจยกเว้ น
มูลค่าขันต
้ ่าสาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบางรายได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ น
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อ
ขาย ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือ
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทา
การซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้
ผู้สงั่ ซื ้อทราบ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิตอ่ บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่ วยลงทุน
ไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใน
ส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้ องยื่นคาขอใช้ บริ การ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนและสมุด
บัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน หลังจากนันบริ
้ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ ามาใช้ บริ การนี ้เป็ นครัง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาการเปลีย่ นแปลงรหัสผ่านที่ได้ รับเป็ นรหัสผ่านใหม่
เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้
ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่า นบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ บริ การได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ ภายใน
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เวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ การนี ้ทราบ
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบัน ทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ที่ คานวณได้ ณ วัน ท าการถัด จากวันท าการซือ้ ขายซึ่งเป็ นราคาที่รั บ รองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไปซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ในกรณีผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ให้ ผ้ ู สัง่ ซื ้อ
ติ ด ต่อ ใช้ บ ริ ก ารผ่า นเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ ผ้ ูสั่ง ซื อ้ ปฏิ บัติ ตาม
ขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว ผู้สงั่ ซื ้อต้ องระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถกู ต้ องเพื่อเข้ าสู่
ระบบ จากนันจึ
้ งเลือกรหัสบริ การซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะทบทวนการทารายการ
ดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อ
ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
3) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ภายหลังจากที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ
กั น สา ม า รถ ก รอ ก ค า สั่ ง ซื อ้ หน่ ว ย ลง ทุ น อั ต โ นมั ติ ด้ ว ย ต นเ อ ง ผ่ า นอิ นเ ต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง บริ ษั ทจั ด ก า ร
(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ ” ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัท
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จัดการ ทังนี
้ ้ก่อนที่ท่านจะทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ท่าน
ประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด บริ ษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซื ้อของ
งวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวได้ โดยไม่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการ
อาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
4) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็ น
บัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัด การได้ ทุกวันทาการของ
บริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมี
ตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อ
นัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ
สิ ้นวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
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ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณีตามข้ อ 6.2.4
ข้ อ 6.2.5 ข้ อ 11 หรื อข้ อ 12 และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดการพบว่าบุคคลใด
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 18
2) ขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวน
หน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการที่ 2 ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11
3) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน หารด้ วย
ราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทาการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งและใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้ อม กับ
4.1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
4.3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ ตงอยู
ั้ ่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
4.5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 4.1 – 4.4
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ น
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณ
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ได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือ
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทา
การซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้
ผู้สงั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อ
ก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
6.2.4 ข้ อจากัดการลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
ก) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ข) คาสัง่ ซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและมีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท
หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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ง) ในการซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณา
ถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
6.2.5 การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อเห็นควรให้ รับคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ บริ ษัทจัดการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้
ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่ อ เป็ นการอ านวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูสงั่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ในอนาคต หรื อ ระงับ
เปลีย่ นแปลง หรื อเลือ่ นวันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณี
ที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อ าจมีผลกระทบต่อการ
รับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบ
และประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่
บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
6.3. การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน : ผู้ถอื หน่ วยลงทุน ไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่
(1) บริ ษัทจัดการ
(2) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(3) เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)
(4) เจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการ
ซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับ เว้ นแต่การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 7 วัน ผ่ า นทาง
www.tmbameastspring.com หรื อ ติ ด ประกาศดั ง กล่ า วไว้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ ส านั ก งานและสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
7.4.1 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวนเงิน
สุทธิ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะ
ขายคืน พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สงั่ ขายคืน และนาไปยื่ นที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึก
ข้ อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
7.4.1.2 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ ก าร
ขายหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดย
สามารถขายเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000บาท (สาม
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ร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต
ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
7.4.1.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวด
ละเท่าๆกันสามารถกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่
อาจมีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
คาสัง่ ซื ้อคืนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ รับซื ้อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวโดยไม่
ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ รับซื ้อคืน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าว
ให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทา
รายการคาสัง่ รับซื ้อคืนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจานวน
หน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และค่าใช้ จา่ ย
ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกไว้ ใน
ระบบข้ อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นระบบข้ อมูลของนายทะเบียน
7.4.1.4 การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภท
บุคคลธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม และไม่เป็ นบัญชีประเภทนิติบคุ คล
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ
จะต้ องมีบัญชี กองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้ องไม่เป็ นบัญชี ร่วม จึงจะทารายการผ่าน
บริ การนี ้ได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทุก
วันทาการ ตามเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
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7.5 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ซึ่งบริ ษัทจัดการจะ
กาหนดวันดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุป หรื อใน www.tmbameastspring.com หรื อ ปิ ดประกาศ ณ
สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวัน ที่ มิ ใ ช่ วัน ท าการรั บ ซื อ้ คื น ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบใน
www.tmbameastspring.com หรื อ ปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา หรื อช่องทางอื่นใด
อื่นๆโปรดระบุ :
(1) ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ ข ายคื น หน่ว ยลงทุน ผ่า นบริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น.
และเป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการทางโทรศัพท์
ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. และเป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริ การซื ้อขาย
กองทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการถัดจากวันทาการ
ซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการ
ซือ้ ขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนถัด ไปเป็ นเกณฑ์ ใ นการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยถื อ ว่า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน แล้ ว ทัง้ นี ้ หากมี ก าร
เปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ดดังกล่า วข้ างต้ น บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 วัน เว้ น แต่ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัท
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จัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่ง
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ตาม
วิธีการขอรับเงินค่าขายดังนี ้ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
1) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุ น ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วัน รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน (โดยมิ ใ ห้ นับ รวมวัน หยุด ท าการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้
แล้ วในโครงการ)
2) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวม
วันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิ จการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ ยวกับวัน หยุ ดทาการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) และจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 10
3) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยนาเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครตามที่ได้ ระบุ
ไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนาเช็ค
ดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรื อทาการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ทังนี
้ ้หาก
ธนาคารที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ระบุใ ห้ น าเงิ น เข้ า บัญ ชี เ งิ น ฝากคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ โอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมวิธีการการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอัน
จะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ลู งทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้ ง
ความประสงค์ ที่จะขอรั บใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน และบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการของบริ ษัทจัดการตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 10 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการก่อน
บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนจะรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทัง้ หมดที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนได้ มีคาสัง่ ขายคืนไว้ เว้ นแต่กรณีตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ
11 หรื อ ข้ อ 12
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ ขายคืน หรื อ
เครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่าง
สมบูรณ์ บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน
เป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ไม่มี 8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1 ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
8.1.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
8.1.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ(ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
8.1.3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
8.1.4 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
8.2 รายละเอียดช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง(กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อส่วน
ต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) และหรื อค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) เพื่อนาไป
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง
บริ ษั ท จัด การมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ กับ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กาทัง้ ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระ
เงิ นเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จัดการที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1) –4)
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บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุม่ กองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการจะสามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุ่มได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยน
ระหว่างกองทุนบางกองทุน เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง เป็ นต้ น
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลง
ในระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลีย่ นมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด
(ถ้ ามี) และส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้ นทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจาก
บริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยัน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดทีบ่ ริ ษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะประกาศล่ว งหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1
ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30
วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ สับเปลี่ยน
หน่ ว ยลงทุ น เป็ นเพี ย งเอกสารบั น ทึ ก รายการเท่ า นั น้ ไม่ ใ ช่ ห ลั ก ฐานในการท ารายการอย่ า งสมบู ร ณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทา
รายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนในอนาคต หรื อระงับ
เปลีย่ นแปลง หรื อเลือ่ นวันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณี
ที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
รับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิท ธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน

8.2.1 วิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรื อ "ทีเอ็มบี" ตังแต่
้ สองกองทุนขึ ้นไปสามารถสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยวิธีการต่อไปนี ้
(1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรื อตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนกาหนด ในราคาตามข้ อ 8.2
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดใน ใบคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะ
สับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นข้ อกาหนด
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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บริ ษั ท จัด การจะยกเลิ ก จ านวนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ต้ น ทางในวัน ท าการถัด จากวัน ที่ ร ายการ
สับเปลีย่ นนันเสร็
้ จสมบูรณ์แล้ ว และจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ตาม
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 8.2
(2) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วัน โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัท (www.tmbameastspring.com)
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป และใช้ เกณฑ์
การคานวณราคาในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัด การ(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิ บัติ ตามขัน้ ตอนการท ารายการตามที่ ได้ แสดงไว้ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถ
ทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่
เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆที่บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
(3) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนดคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com)หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ทบี่ ริ ษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน
หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลีย่ นในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกาหนดวันที่ให้ ทา
รายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่ของสัปดาห์หรื อของเดือนหรื อของไตรมาสหรื อของปี ที่ต้องการทา
รายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ ว่าจะเลือกให้ ทารายการในวันทาการก่อนหรื อหลังวันที่
ต้ องการในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของบริ ษัทจัดการ
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คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคาขอ
ยกเลิกโดยไม่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อ
คาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จาก
วันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
(4) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภท
บุคคล และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ
วันทาการของบริ ษัทจัดการตามเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1
โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้ าหน้ าที่
ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลีย่ นเข้ า
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนต้ อ งการเอกสารเพื่ อเก็ บ ไว้ เป็ นหลัก ฐานในการท ารายการ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน
สามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับ เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศดังกล่าว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
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8.2.2 ราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน จะกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนจะใช้ ราคารับซื ้อของวันที่การสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนมีผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป หักด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และ
ค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ ราคาขายของวันที่สบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมีผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป บวกด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และ
ค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
8.2.3 ระยะเวลาในการสับเปลีย่ น : ทุกวันทาการซื ้อขาย
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษให้
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ พบว่า ราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 10.1 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
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(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการ
ใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ตามข้ อ 10.1(2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการ
แทนก็ได้
(4) ในระหว่า งการเลื่อ นก าหนดช าระค่า ขายคื น หากมี ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน สั่ง ขายคื น หน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่
ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
10.3 ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
10.4 ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทาการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
สาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่ น้อย
กว่าห้ าวันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
11. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน :
11.1 บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซือ้ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะ
ในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
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(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรั บคาสัง่ ซือ้ หน่วย
ลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มี อานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้
ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ11.1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
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หน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
คืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้
สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทาการให้ บริ ษัทจัดการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ
การลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวั น
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบ
ถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
12. การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขาย
คืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศซึง่ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
13.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่ว ยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิ น
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
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13.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
ได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุน
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ได้ มีการกาหนด แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต
13.3 บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3 กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)*
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)* :
รายละเอียด / จานวน /อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1.ค่าธรรมเนียมการจัดการรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
2.ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงิ นค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี *:
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย
มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ (รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
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15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี * :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี * :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่
คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ* :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม
1. ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
2. อากรแสตมป์และค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสาร ตามที่จ่ายจริ ง
3. ค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศสมาคม
4. ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิก
กองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริ ง
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อผู้รับฝากหลักทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน
ตามที่จ่ายจริ ง
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6. ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าภาษี อากร ที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพย์สินหรื อ
หลักทรั พย์ ทงั ้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รั บมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็ บรั กษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้ จ่ายของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศในการให้ บริ การทัว่ ไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันความเสีย่ งในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรื อความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ เช่น สัญญา
Forward, Swap, Future และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง รวมถึงค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใด
เพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
7. ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริ ง
8. ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆ ของ
กองทุนตามที่จ่ายจริ ง
9. ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อ ชาระเงินค่าขาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆในการมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่
จ่ายจริ ง (ถ้ ามี)
10. ค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิ น เพื่อชาระราคาหลักทรั พย์ ล่วงหน้ าจาก global custodian
สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด / จานวน / อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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รายละเอียดเพิ่มเติม
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละ
ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้ างต้ น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุน
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดดัง กล่า วข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 30 วัน
เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อที่ www.tmbameastspring.com
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) : มี
รายละเอียด / จานวน / อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยติดประกาศที่สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ า
อนึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับ
ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ าไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของ
กองทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบข้ อมูลดังกล่าว
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หากมีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 7 วัน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
รายละเอียด / จานวน / อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยติดประกาศที่สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ า
อนึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่สานักงานของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ว ยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนล่วงหน้ าไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของ
กองทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบข้ อมูลดังกล่าว
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้ แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อัตรา 5 บาท (ห้ าบาทถ้ วน) ต่อหน่วยลงทุนทุก 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้ องไม่ต่ากว่า 100 บาท
และสูง สุด ไม่เ กิ น 1,000 บาท โดยจะเรี ย กเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มจากผู้โอนในวัน ที่ ยื่ น ค าขอโอนหน่ว ยลงทุน อัต รา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกภาษี มลู ค่าเพิ่มด้ วย (ถ้ ามี)
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียม
ละ ไม่เกิน 50 บาท
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15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (exit fee) : ไม่มี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราร้ อยละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.7.1 ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าทีจ่ ะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละไม่เกิน
0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนาส่ง
เข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถกู รวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก จะ
มี ก ารรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน เข้ าไปในราคาขาย หรื อ ราคารั บ ซือ้ คื น .หรื อ ราคาสับ เปลี่ยนเข้ า หรื อ ราคา
สับเปลีย่ นออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อนาไปชาระเป็ น
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกาหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับ
อัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใน
ทะเบียน ตามที่จ่ายจริ ง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้ บริ ษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
15.3.7.2 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ แล้ ว
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15.4 วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ ของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณและจะเรี ยกเก็บ
จากกองทุนเป็ นรายเดือน
การคานวณค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 2 ถึง 6 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง
และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนครัง้ เดียวทังจ
้ านวน ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 3 โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี
สาหรับค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 7 ถึง 9 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จาก
ค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ทังนี
้ ้การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สาหรับค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 10 ในส่วนค่าใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิ นเพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ ล่วงหน้ าจาก
global custodian สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
นัน้ จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง
15.5 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลด
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อทางหนังสือพิมพ์ หรื อจัดให้
มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว
2. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้น โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืน
และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเดิม
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการจะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว บริ ษัจดั การจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น
ดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
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3.2 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง ตามข้ อ 1วรรคสอง และ 3 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
16. วิ ธี ก ารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วย
ลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
16.1 วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป โดยบริ ษัทจะคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่มิได้
มีการทาสัญญาประกันความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวัน
ทาการซื ้อขายก่อนวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ คา่ กลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูล
ที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้ อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทา
การถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะคานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มิได้
มีการทาสัญญาประกันความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวัน
ทาการซื ้อขายก่อนวันคานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศ
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ไทย โดยบริ ษัทจะใช้ ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขายเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่
ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้ อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลงการใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

โดย

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นสกุล
เงินบาทของวันทาการซื ้อขายล่าสุด ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปั นผลภายใน
2 วันทาการถัดไป (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลีย่ นตามที่กาหนดในข้ างต้ นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการอาจนา
แลกเปลีย่ นอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันมาใช้ แทนโดยอนุโลม

อัตรา

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที่เป็ นสกุลเงินบาทหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายล่าสุดก่อนหน้ าวันที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ อง
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศได้ กระทาการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม
(NAV
Center) หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริ ษัทจัดการ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิ ธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่ง
ที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่
จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมู ลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้
ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าว
ด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทา
และส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง และจัดให้ มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
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(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่ องต่อการคานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตัง้ แต่หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวั นที่คานวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริ ษั ท จั ด การส่ ง รายงานให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ทั ง้ นี ้ รายงานดั ง กล่ า วจะมี ร ายการอย่ า งน้ อยดั ง ต่ อ ไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มี การแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มี
การแก้ ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนา
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไ ม่อาจควบคุมได้ บริ ษัท
จัด การจะไม่ส่ง รายงานมาตรการป้ องกัน ให้ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ จ ะส่ง ส าเนาเอกสารที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่ กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่า งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถงึ หนึง่
ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงิ นของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม2(ก)
บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศ
การแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
: ไม่มี
17.4 ชื่อ ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลง ทุน (Outsource)
: ไม่มี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5 ที่ปรึกษา : ไม่มี
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ
ที่อยู่

: นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
: บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชีครัง้ แรก ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : โดยจะกาหนดวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป
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19. การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 19 เรื่ อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วย ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตามกฎ ข้ อกาหนด หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
กาหนด หรื อจะกาหนดต่อไป
20.2 การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิ
รับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณี ข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถื อหน่วยลงทุนตามประกาศ
กาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่
นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
รวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดียวเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่

20.3 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา(ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล
สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ ก า) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้
กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตน
กับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของ
บุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูล
ลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรั ฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลูกค้ าบาง
ประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้ อ ก าหนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่เ ข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับ
ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

96

(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงิ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพัน
ตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรั พย์สิน
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรื อระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจ
ทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ
รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
(ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ
ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตาม
หัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูล
เมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิ น) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรั บภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความ
จาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้
แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืน หน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าว
แล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ อง
ขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.4 บริษัทจัดการไม่ มีนโยบายรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน จากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การอัน
เนื่องมา จากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพ
เป็ นเรื่ องไม่พงึ กระทา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทตามเทศกาล
ที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทประกาศไว้ ภายในบริ ษัทซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี ไ้ ด้ ที่
บริ ษัทจัดการ
20.5 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดาเนินการดังต่ อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ ของนิติบุคคลที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่ าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถอื
หน่ วยลงทุนแล้ ว
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บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบคุ คลที่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity ทาธุรกรรม
ด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรั พย์ ผู้ออก
หลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global
Core Equity เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global
Core Equity (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม)
มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่
ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global
Core Equity และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอ
ข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบคุ คล
ทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคล
ต่อไปนี ้เข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึง่ ผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องไม่
สามารถปฏิบตั ติ าม ตามกฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย สานักงานควบคุมทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับการทา
รายการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลทีป่ รากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ ตามข้ อห้ ามซึง่ กาหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT
Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อข้ อจากัดทีก่ าหนดโดย OFAC หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย
European Union Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ เกณฑ์และรายชื่อ
ดังกล่าวอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มี
ลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core
Equity (กองทุน)
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อนึ่ง เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุน
การขายหรื อรั บซือ้ หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถื อครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้
ความร่ วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริ ษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรม
เข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมี
ผลหรื ออาจมีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของตนและ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้ กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอด
ระยะเวลาลงทุน) บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่ จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
20.6 การวางทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้ างอิงที่อยูข่ องบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ น
ให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรื อ ขอมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุน ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของกองทุน รวมภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ ร้ ู หรื อ ควรรู้ ว่ า ไม่ ส ามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่
ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎหรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้
การลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม โครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษัทจัด การ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Core Equity
1. บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)
ที่อยู่ (ภาษาไทย) :
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website : www.tmbameastspring.com
E-mail : marketing@tmbameastspring.com
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
9th floor, Mitrtown Office Tower
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330O
ffice: 02-838-1800 Fax : 0-2838-1703
Website : www.tmbameastspring.com
E-mail : marketing@tmbameastspring.com
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารกองทุน
ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุน
รวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
ข) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ นนตามที
ั้
่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ
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ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวัน
ทาการที่ 2 นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนันแล้
้ วแต่กรณี
ฉ) แจ้ งการแก้ ไขเพิม่ เติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ณ วันทา
การสุดท้ ายของทุกเดือนให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ ี่สบิ ของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ซ) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ่ าเป็ น
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น หรื อ วิ ธี จั ด การกองทุ น ภายใต้
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19
ญ) กระทานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาการได้ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดจากผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุน
ใดมีมลู ค่าตามที่ระบุไว้ ในโครงการและหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ฏ) สัง่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจน
ชาระราคาค่าหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของ
กองทุนภายใต้ รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15.2
ฐ) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อ
กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ฑ) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ ไข
เพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนและกองทุน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
ข) ได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุน (ถ้ ามี ) ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น
ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตาม
อัตราที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
ค) จั ด ให้ มี บ ริ ก ารทดรองจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ช าระราคาหลัก ทรั พ ย์ ล่ ว งหน้ าจากผู้ รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น
ต่างประเทศ ณ วันชาระราคา สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้น
จากการทาธุรกรรมของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวมตามที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 2 ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ค) จัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชี ของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ แ ห่ง
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็น ชอบผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทหลักทรัพย์ และบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์
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ง) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อ
ยุติหรื อเลิกกองทุน
จ) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ โดยความ
เห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ข) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ระบุเงื่อนไขไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 7
ค) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 7 คงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุน
ง) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
จ) จัดให้ มีการเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ฉ) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปี บัญชี และส่งรายงาน
ดั ง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูล
ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเลือก
จัด ทาและส่งรายงานตามข้ อ ช) ตามปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้ อ มูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี
ทัง้ นี ้ มิ ใ ห้ น าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บัง คับ กับ กรณี ก องทุน เลิ ก ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นส่ว น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 20 โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้น ก่อนหรื อในวันที่
ครบกาหนดจัดทา หรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
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ช) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี บัญชี ให้ บริ ษัทจัดการ
ได้ รับยกเว้ น ไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปี
บัญชีนนั ้
ซ) จัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้ อ ฉ) และ ช) ไว้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้ องขอ
ฌ) จัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบนั ทุกรอบปี บัญชี และจัดส่งให้ แก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ญ) ขอรั บ ใบแทนหลัก ฐานการรั บ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น เปิ ดต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย ค่า ธรรมเนี ยมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทาลาย
ฎ) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และ
จัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฏ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ ้นวันทาการนัน้
ฐ) จัด ท ารายงานโดยระบุชื่ อ จ านวน อัต ราส่ว นการลงทุน ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ง หลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งมิได้ เกิดจาก
การลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพ ย์สนิ
อื่นนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ น
อย่างอื่น
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ฑ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้ อ 20
ฒ) จัดส่งข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง ข้ อมูล
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน
ณ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิน
ข้ อจากัดดังกล่าวด้ วย
ด) ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นเป็ นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ นายทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบถึงข้ อจากัดการถื อหน่วยลงทุน และดูแลให้ นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ต) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในแต่ละกองทุน
รวมเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายและรับ
ซื ้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริ ษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน
ถ) จัดส่งข้ อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ท) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารแห่งหนีต้ ามที่ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดเป็ นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษัทภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ าย
ของแต่ละเดือน พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยดังกล่าว
ธ) จัดส่งข้ อมูลการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลงทุนหรื อได้ มาซึง่ สัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า
น) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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บ) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรับ ผิดชอบของบริ ษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายประกาศ กฎ หรื อคาสัง่
ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนได้ กาหนดให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการ
กองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงานหรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษั ทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้ ามาทาหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคารตรี ทิพย์ ชัน้ 1 เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6
Website : www.bangkokbank.com
Email: Vichien.Chuenchomsaeng@bangkokbank.com
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนข้ อ 15
(2)

บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับ
จาก
การจัด ตัง้ และด าเนิ น งานของกองทุน เช่ น เงิ น จองซือ้ หน่ว ยลงทุน เงิ น ปั น ผล และดอกเบีย้ จาก
หลักทรัพย์เงินได้ จากการจาหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อ
บัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนตลอดจนรับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริ ษัท
จัดการ
(3) จ่ายเงิน หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆของกองทุนตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นการรับเงินปั น
ผล และดอกเบี ้ย การจองหลักทรัพย์เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
อื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกาลัง
อยู่ในระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล
ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการรับ
และจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝากไว้
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
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6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อ
คืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาที่เป็ น
ธรรมในกรณี ที่ วิ ธี ก ารค านวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตามปกติ ท าให้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ไม่ เ หมาะสมกั บ
สภาวการณ์ ใ นขณะค านวณมูลค่าหรื อ กรณี ที่ เ ป็ นทรั พ ย์ สิน อื่ น นอกจากที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมด
้
ในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มคี าสัง่ ขายคืนไว้ ซึง่ จานวนขายคืนดังกล่าวคิด
เป็ นจานวนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดในวั
้
นทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆที่บริ ษัทจัดการ
เป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นปี
บัญชีนนั ้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30
วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
(11) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวและที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของ
บริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ ตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับ
คาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
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(13) ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การที่พ ระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชี
ได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชี
ยังไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
14.1 รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(15) ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริ ษัทจัดการ
ประสงค์จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนั ้ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แต่งตังผู
้ ้ รับฝากทรัพย์สินอื่นซึง่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นตัวแทนในการทา
หน้ าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้ งการแต่งตัง้
ตัวแทนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ ที่ตวั แทนนัน้
ด้ วย
(16) ดูแ ลการด ารงจานวนผู้ถื อหน่วยลงทุน ของกองทุน ให้ เป็ นไปตามโครงการและตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีที่จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนดใน
โครงการหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการมิได้ ดาเนินการตามประกาศ
และโครงการดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(17) รับรองกรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของ
กองทุน หรื อ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้ อมทังรายละเอี
้
ยด
ของโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคารับรองดังกล่าวของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามวรรคหนึง่
ให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการได้
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(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
โดยบริ ษั ท จั ด การมี ห น้ า ที่ ส่ ง เอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกั บ การขอมติ แ ละการนับ มติ ใ ห้ แก่ ผ้ ู ดูแ ล
ผลประโยชน์
(19) ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลง
ลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่
บนปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการ
กระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์ จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขในโครงการจัด การกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้ าที่ที่คาดหมายได้ ตาม
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์ มีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
หน่วยที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไป
เปิ ดเผย หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลประโยชน์ ได้ ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่บริ ษัทจัดการรับรู้ หรื อรับทราบเหตุการณ์ ดงั กล่ าว หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว และบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้นหาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตั ง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิม
โดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมด
้
ของกองทุนนันให้
้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยและภายใน
เวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคารตรี ทิพย์ ชัน้ 1 เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6
และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ หน่วยงานอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรื อ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ต่างประเทศอื่น เช่ น Euroclear, Clearstream Banking เป็ นต้ น
และ/หรื อ ผู้รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศอื่ น รวมถึ ง ระบบอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ บ ริ ษั ท จัด การและ/หรื อ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถานที่เก็บรั กษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่าได้ รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน แล้ ว และบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบโดยประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ
: นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
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ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จดั จาหน่าย :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
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11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วย
ลงทุนมาขายแก่บริ ษัทจัดการหรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วย
ลงทุน มาขายคืน ได้ ทุกวัน ท าการซือ้ ขายตามราคารั บ ซือ้ คื นหน่วยลงทุน ซึ่ง ค านวณตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 16 และได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดวันทาการซื ้อขายใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล : ไม่มี
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุน
ให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ที่มี หนังสือ เดิน ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษั ทจัดการหรื อชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การ
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่าย
ให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ ในตาม
รายละเอี ยดโครงการจัดการกองทุน รวมข้ อ 15 ยกเว้ น การโอนเปลี่ยนมื อหน่ว ยลงทุน เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับ
โอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตาม
วิธีการที่ระบุไว้ ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข้ อ 15 ในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู โอน
ไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หาก
บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการทักท้ วงใดๆจากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ใน
ใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอน
หน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่
จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
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13.4 ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่ง รวมถึงดิ น แดนของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คลรวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น
ซึ่ง จัด ตัง้ ขึน้ ภายใต้ ก ฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง สาขาของนิ ติ บุค คลดัง กล่าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังใน
้ และ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อ
หรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั้ ่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติ บุคคล
ดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อ
จาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
13.4.2 บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
รวม) ตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นแห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน เรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรื อประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ได้ มีการกาหนด แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการโดยบริ ษัทจัดการจะ
ทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ต่อเมื่อได้ รับ เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 เรื่ อง " วิธีการแก้ ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ"
ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผย
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันนันใน
้
ส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนหรื อสับเปลีย่ นไปกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการ
ของ
บริ ษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 22 โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระ
บัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ ชาระบัญชี โดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุน ชาระภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อ
ผูกพันตามข้ อ 23 เรื่ อง "การชาระบัญชี กองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ"
13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่มจากบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนใน
ทุกวันทาการซื ้อขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ คานวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ
16 เรื่ อง “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง” และ
ได้ รับการับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่ อใช้ ในการจานาแทนสมุด บัญชี แ สดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน แต่ทงั ้ นี น้ าย
ทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะรั บ จดทะเบี ย นการจ าน าให้ แก่ ผ้ ู รั บ จ าน าที่ เ ป็ นสถาบั น การเงิ น เท่ า นั น้
การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนาหน่วยลงทุนไปจานาจะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่น
พร้ อมกรอกคาขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจานาด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานใหญ่ หรื อ
สานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อส่งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ ในการจานา ทังนี
้ ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการระงับ การทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ไว้ ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้ งจานาต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท
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อนึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้ เฉพาะในกรณีที่ใช้ เพื่อการจานาเท่านัน้
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชี ได้ ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 เรื่ อง " วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ"

13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่วา่ ในทอดใด
ๆ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่ า วยอมรั บ ที่ จ ะผูก พัน ตามข้ อก าหนดให้ ข้ อผู ก พัน ซึ่ ง ลงนามโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทุนที่กองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสารใดๆที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดได้ ในอนาคต
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน หรื อคาขอใช้ บริ การอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐานประกอบต่างๆตามที่
ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 1) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน
พร้ อมคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 2) และผู้
สัง่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน การขายหรื อรับซื ้อคืนใน
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นามของบริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนภายในวัน
เดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วนและผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้
ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนออกให้ ในนามบริ ษัทจัดการแก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อเป็ น
เอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรั บซือ้ คืนบันทึกรายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึก
รายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอาข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน 2 คน ถื อ หน่ว ยลงทุน ร่ วมกัน บริ ษั ท จัด การจะจดแจ้ งชื่ อ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
เหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ
จะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้รับเงิน
ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
15.

กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :ไม่มี

16.

วิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนจะไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและ มิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนในกรณีที่ผ้ อู อกตรา
สารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
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16.1.1 เมื่ อ มี ก ารบัน ทึ ก มูล ค่า ตราสารแห่ ง หนี ห้ รื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องเป็ นศูน ย์ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทุก รายที่ มี ชื่ อ
อยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ น
ผู้มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตกลงรับชาระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้ หรื อผลประโยชน์ทไี่ ด้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะ
เฉลีย่ เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีม่ ีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได้ รับชาระ
หนี ้ตามตราสารแห่งหนี ห้ รื อสิทธิ เรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก มู ล ค่ า ตราสารแห่ ง หนี ห้ รื อสิ ท ธิ เ รี ยกร้ องของกองทุ น เป็ นศู น ย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่
กองทุนจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้ จา่ ย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นใน
การรับชาระหนี ้
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16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
(2) กรณี เ ป็ นทรั พย์ สิน ประเภทที่ กองทุน ไม่สามารถลงทุน ในหรื อ มีไว้ ได้ บริ ษั ท จัดการจะจาหน่ายทรั พย์ สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่
บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
16.3 ในกรณี ที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิ ในเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่ง
หนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการอาจนาเงิน
ได้ สทุ ธิ ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้
ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ
กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนก็ได้
กรณี บ ริ ษั ท จัด การไม่สามารถชาระค่าขายคื นหน่ว ยลงทุน เป็ นเงิ น และจะช าระค่าขายคืน หน่วยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิ หรื อการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดใน
ข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
18. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม ทังนี
้ ้ยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามข้ อ (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสีย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุค คลซึ่ง ลงทุน ในหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมภายใต้ โ ครงการระหว่า งประเทศโดยเป็ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity

124

(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้ น
แต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้ เป็ นไป
โดยมุง่ แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวั่ ไปที่พงึ ได้ รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อสิทธิออก
เสียง เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุนรวมได้
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะดาเนินการตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษหรื อจะ
ดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดได้
2. การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการด้ วย
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ใช้ วิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกิน
ร้ อยละ 80 ให้ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมส่ง เอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกับ การขอมติ แ ละการนับ มติ ไ ปยัง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการในเรื่ องที่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ซึง่ ให้ รวมถึง
(ก) การเปลีย่ นแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(ง) การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่า ใช้ จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ ลา่ สุดในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
หรื อข้ อกาหนดอื่นในทานองเดียวกัน ให้ กระทาได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(ก) การลดมูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุน
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(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มทุน
(ง) การเพิม่ จานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(จ) การเพิม่ ความถี่ของการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมทีต่ ้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมือ่ ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
(3.5) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้ เป็ นไปตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
4. การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัท
จัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(4.2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(4.3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุน
(4.4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4)
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึง่ ต้ องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังปวง
้
5 การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 3 ให้ บริ ษัทจัดการยื่นคาขอเป็ น
หนังสือพร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคาขอทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชน และชาระ
ค่าธรรมเนียมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับคาขอพร้ อมทังเอกสาร
้
หลักฐานประกอบคาขอทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชนแล้ ว
6. ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีการ
จัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การช าระค่า ขายคื น หน่วยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พย์ สิน อื่ น ตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับ
มติโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
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(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้ อ งกระท าเป็ นหนัง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ โดยบุค คลผู้มี อ านาจลงนามผูก พัน บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมและผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการ
และเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม

21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อ หลัก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50
ล้ านบาทในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าว ที่กองทุนเข้ าลงทุนมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้ และบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วประสงค์ที่จะเลิกกองทุน
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund)
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(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วัน
ทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ
(กองทุนหลัก) นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้สาหรับกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ที่ไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเป็ นรายวัน หรื อกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นัน้ ไม่ได้ มีการซื ้อขายเป็ นรายวัน ให้ พิจารณาที่
มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกิ นกว่าสองในสามของมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ ของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund)
3. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการ
งดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน

หรื อ

4. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
5. สานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้ จัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้
จัดการ หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ น
การเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด และสานักงาน
ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐาน
ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรื อทาให้ เชื่อได้ วา่ การจัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นการจัดตังกองทุ
้
น
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริ ง และสานักงานสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ ไข หรื อดาเนินการใด ๆ และ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงานสัง่ ได้ หรื อดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุน
รวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริ ง
6. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
22.2 การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิ ดตามข้ อ 22.1 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22.1
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์รวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22.1
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(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายในห้ าวันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏ
เหตุตามข้ อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทาการ
นับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 22.1 และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (ค) บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใด
ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนันบริ
้ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวม
2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุน
ล่วงหน้ าบริษัทจัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี ้
ก) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ก่อนวันเลิกกองทุน
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ และ
ข) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าห้ าวันทาการ และกระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ค) จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน
3. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหัก
จ่ า ยจากทรั พย์ สิน ของกองทุน รวม และผู้ช าระบัญชี จะดาเนิน การเฉลี่ย เงิ น คืนให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ตามมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็จสิ ้นทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนจะหักจ่าย
จากทรัพย์สนิ ของกองทุนและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรั พย์สนิ สุทธิ
เท่าที่คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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