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ค ำจ ำกดัควำม  

 

    
  

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous 
Technology and Robotics  

กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and 
Robotics  

หนว่ยลงทนุ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง Autonomous 
Technology and Robotics  

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท าหน้าที่
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous 
Technology and Robotics  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุ 

หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 

มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

 

ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขายนัน้บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท าการซือ้ขายนัน้หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ถ้ามี) หรือคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) 

กองทนุตา่งประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตัง้และจัดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้
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บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท า
การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วนัท าการ หมายถึง วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 

วนัท าการของกองทนุ
ตา่งประเทศ 

หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุต่างประเทศ
จดทะเบียนและวันท าการของประเทศของนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกองทุน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระ
ราคา และสง่มอบหลกัทรัพย์ 

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการและของ
กองทุนต่างประเทศ หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด
เพิ่มเติม   

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้
ต้องปฏิบตัิตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่มีราคาไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง
แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน 

กลุม่กิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชี ที่สภาวิชาชีพ
บญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

มติพิเศษ   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติเสยีงข้างมาก   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหนว่ย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของ
สถาบนัการเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่ เ ก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและ                     
จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกับ
การจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เงินส ารอง หมายถึง จ านวนเงินที่ตัง้ส ารองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

สทิธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 

วงเงินรับอนญุาต หมายถึง วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมายใดๆอนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนเปิด
ที เอ็มบี  อีสท์สปริง  Autonomous Technology and Robotics  
โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อไปลงทุนใน
ตา่งประเทศได้ 
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           ค าศัพท์ 
 

ค าอธิบายศัพท์ 

กลุม่กิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภา
วิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็น
โครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment scheme)  
ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ 
private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ ETF ตา่งประเทศ กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน
ของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่ 

1.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วย 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
     ตา่งประเทศซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะ 
     ท านองเดียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ 
     ไมว่า่กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท       
     ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

 

กองทนุ private equity กิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูป
ของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของกิจการ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
     ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนด 
     การจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็น 
     การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุ 
     สว่นบคุคล 

2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะ 
     ครบถ้วนดงันี ้
      (ก)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่ 
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             2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
             จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใดหรือ 
             กลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

      (ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการ 
             เงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 

      (ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเข้าท าสญัญา 
             การลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุทางการเงินท่ี 
             ก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ใน 
             ภายหลงั โดยมีสว่นในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ  
             การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน  
             หรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อน 
             ถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 

กองทนุ property กองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 
การลดความเสีย่ง การลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน 

derivatives ทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร   
     (speculate) 
2.  มีผลให้ความเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
     ทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดยีว 
     กบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
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3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ  
เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่

เทียบเคยีงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝาก
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับ
ฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

 
แบบ filing  

 

 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 

benchmark ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมกีารเผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบาย การลงทนุของกองทนุนัน้ 

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

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

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

Credit derivatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
credit event 
 
 
credit rating 
 
 

derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลือ่นย้ายความเสีย่งด้าน
เครดิตของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญา
ฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องชาระเงินให้แก่
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่ง จะ
ได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนยีมส าหรับการมีภาระผกูพนั
ดงักลา่ว      

 

หมายถึง เหตกุารณ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนี ้
ตามที่ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 

 

อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมิน
ความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
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currency risk  
 
delta  
 

ความเสีย่งด้าน FX 
 

อตัราเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา 
กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

discount rate อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

DW  
 
FX  
 
group limit  
 
 
guarantor rating 

ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 
 
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 
 
อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
 

international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
  
investment grade credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

 
IOSCO 
 
IPO  

International Organization of Securities Commissions 
 
การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

 
issue rating 

 
อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
market price  
 
MF  

มลูคา่ตามราคาตลาด 
 
กองทนุรวม (Mutual Fund) 
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MMF  
 
national scale 
 
NAV  

 
กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
 
มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
 

net exposure 
 
 
 
notional amount 
 
obligation  
 
 

มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือ
โดยอ้อมผา่นการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้ผลตอบแทน
โดยอ้างองิอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึ่งเป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งใน
ทรัพย์สนินัน้ 
มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 
 
ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit 
derivatives อ้างองิถึง (obligation category & obligation 
characteristics) 
 

options  
 
 
OTC derivatives 

สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ใน
มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 
 
derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
 

P/N  
 
portfolio duration  
 
product limit 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 
 
อายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการคานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

regulated market  
 
 
 
 
 
reverse repo  

ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการ
เจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบั
ดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
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securities lending  
 
SET  
 
share warrants  
 
single entity limit 
 

ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

SIP 
 
SN  

Specific Investment Products 
 
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
TSFC 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 

หนว่ย CIS 

 

 

 

 

 
 

 

 

หนว่ย infra 

 

 

 

 

หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศหนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้อง
กบัโครงสร้างพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

 
1.กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 

2.กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
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หนว่ย private equity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ย property 

หนว่ยของกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ 
ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทนุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจัดตัง้ขึน้ในรูป
ของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด 

1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดการจดัการเงินทนุของ
กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
(ก)  มวีตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป 
ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการจดัการทรัพย์สนิ
สว่นตวัของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการ เงินทนุและ
ทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 

(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเข้าท าสญัญาการลงทนุใน
หุ้นหรือการสนบัสนนุทางการเงินที่ก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของ
กิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ  
การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลกัษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทตอ่การด าเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 
หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330        
  โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 

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

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  

 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TMB EASTSPRING Autonomous Technology and Robotics Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่ : TMB-ES-AUTOMATION 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5   ประเภทการขาย  : ขายหลายครัง้ 

 
1.6  การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

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

เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

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

https://www.tmbameastspring.com/
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ผา่น www.tmbameastspring.com หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
1.10  ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  
 
2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ  : 10,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  :  

•    ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ15 ของ

จ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท(Green shoe) 

•    ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนที่เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวน
เงินทนุโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และอาจด าเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

•     บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพ่ิมจ านวนเงินทนุของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือวา่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่การเพ่ิมจ านวนเงินทนุของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ
ด าเนินการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
2.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 

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

2.5   ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  

 

2.6   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1  บาท  

 

2.7   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 
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2.8   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 

 

2.9   จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 

 

2.10   มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  

 

2.11   จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 
2.12  รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนครัง้ถัดไป และ/หรือ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทาง
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนของผู้ลงทนุ ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ ที่ เน้นท าธุรกิจที่มี
ความเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการท างานอัตโนมัติ(autonomous technology) และ/หรือ
วิทยาการหุน่ยนต์ (robotics) 

 
3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
 
3.3  ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

       - กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) 
 
3.4 ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 
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3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :  บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุ
รวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด ทัง้นีจ้ะท าเพื่อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวมเทา่นัน้ 
 
3.6  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ 
       3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-

Hedging) 
มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach 
อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100 

3.7  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) :  ลงทนุ 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : อืน่ ๆ 

1. กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  มุง่หวงัให้ผลการด าเนินงาน
เคลือ่นไหวตามกองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ที่กองไทยเข้าลงทนุร่วมกบัหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟตา่งประเทศ กองอื่น ๆ  

2. กองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-
managed ETF)  

 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :  
คือ ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN  USD Index ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่น
เพื่อเทียบเทา่คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ในการตดัสนิใจลงทนุได้  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท า
หรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้  
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3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 

กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของ กองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics 
ETF และหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟตา่งประเทศ  (”กองทนุปลายทาง”)
เมื่อรวมกนัแล้วโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  โดยสดัสว่นการ
ลงทนุในแตล่ะกองทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในกองทนุปลายทางทีม่ีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนนิ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการท างานอตัโนมตัิ (autonomous technology) และ/หรือวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) ซึ่ง
มุง่เน้นไปท่ีการได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพฒันาผลติภณัฑ์ และ/หรือบริการในสาขาตา่งๆ 

สว่นท่ีเหลอืบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 

ข้อมลูเพิ่มเติม : กองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 

กองทุน  ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ซึ่ งบ ริหารและจัดการ โดย  ARK Investment 
Management LLC โดยกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ลงทุนทัว่ไป ( retail 
investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)  

โดยกองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF มีนโยบายการลงทนุแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มมลูค่าเงิน
ลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ ARK 
Autonomous Technology & Robotics ETF โดยกองทนุจะลงทนุในบริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงนวตักรรม (disruptive innovation theme) ทางด้านเทคโนโลยีการท างานอัตโนมัติและวิทยาการ
หุ่นยนต์ (autonomous technology and robotics companies) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การได้รับประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพฒันาผลติภณัฑ์หรือบริการทางด้าน 

•  Automation Transformation  

บริษัทท่ีมุง่เน้นให้มนษุย์ใช้ประโยชน์จากผลผลติของเคร่ืองจกัร เชน่ ผา่นระบบอตัโนมตัิของกระบวนการผลติ 

หรือกิจกรรมที่ก่อนหน้านี ้ด าเนินการโดยแรงงานมนษุย์ เช่น การขนสง่ โดยเน้นท่ีความคลอ่งตวัในการ

ให้บริการ หรือการใช้หุน่ยนต์ท าหน้าที่กิจกรรม หรือกระบวนการอื่น ๆ 

•  Energy Transformation 

 บริษัทที่มีการปฏิรูปพลงังาน บริษัทท่ีพยายามใช้ประโยชน์จากนวตักรรม หรือววิฒันาการใน: (i) วิธีการ

จดัเก็บหรือใช้พลงังาน (ii) การค้นพบการรวบรวมและ / หรือการน าแหลง่พลงังานใหมม่าใช้ รวมถึงการไม่

พึง่พาแหลง่น า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติและ / หรือ (iii) การผลติหรือการพฒันาวสัดใุหมเ่พื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ใน

การผลติการใช้หรือการเก็บรักษาพลงังาน  
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•  Artificial Intelligence  

บริษัทที่เป็นบริษัท อัจฉริยะ (“ AI”) รวมถึง บริษัท ที่ ( i) ออกแบบ สร้าง ผสานรวม หรือส่งมอบหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีอตัโนมตัิ และ / หรือ AI ในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ หรือระบบ (ii) พฒันาส่วนประกอบ
ของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอตัโนมตัิ หรือ AI เช่นเคร่ืองจกัรขัน้สงู เซมิคอนดกัเตอร์ และฐานข้อมลูที่ใช้ส าหรับ
การเรียนรู้ของเคร่ือง  (iii) ให้บริการเสริมของตนเองนอกเหนือจากสว่นประกอบของของหุน่ยนต์ดงักลา่ว แต่
ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  และ / หรือ ( iv) พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถท างานที่ต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์ตามปกติ เช่น การรับรู้ภาพ การรู้จ าเสียง การ
ตดัสนิใจ และการแปลภาษา 

ทัง้นี ้การด ารงอตัราสว่นการลงทนุในกองทนุปลายทางเมื่อรวมกนัแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  โดยสดัสว่นการลงทนุในแต่ละกองทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อย
ละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และการลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน จะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  และไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วง 30 วนัก่อนเลิกกองทนุ หรือช่วงระยะเวลาที่
กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ ลงทุนท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี ้ยงัคงต้องค านึงถึงประ โยชน์ผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund 
หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลบัมาเป็น Fund of Funds ได้ โดย
ไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดย
ขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อนึง่ บริษัทจดัการจะด าเนินการ
แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 
 
ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุใน กองทนุรวมต่างประเทศ จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจเข้าท า
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่คา่เงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มออ่นคา่ลง ผู้จดัการ
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกนัความเสีย่งในกรณีที่คา่เงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งคา่   
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้
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กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือต ่ากวา่ระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 
สืบเนื่องจากการที่กองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบ อย่างมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์
ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุใน  กองทนุ 
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของ
กองทุนต่างประเทศดังกล่าวต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุน ARK Autonomous Technology & 
Robotics ETF ไม่เป็นไปตามหนังสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน ARK Autonomous Technology & 
Robotics ETF กระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการ
เปลีย่นแปลงกฎระเบียบที่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินการของกองทนุในฐานะผู้ลงทนุ หรือมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหาร
ของกองทนุ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF โดยค านงึถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซือ้ขายใน
กองทนุต่างประเทศจากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไมข่ดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และ
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

 
3.12 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : เน้นลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
3.13  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
 
3.13.1 การลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนอืจากทรัพย์สนิในสว่นอื่นของข้อ 
3.13.1 ซึง่มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
 1.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขทีท่ าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
                   1.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุ 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้)  
                   1.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่บริษัท
จดัการสามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อน
มลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล 

 2.  คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่ว
ต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
  2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
  2.1.2  ธนาคารออมสนิ  
  2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  2.1.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
  2.1.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
  2.1.7  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
  2.1.8  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
    ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จา่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
                   2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้
                          2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying                  
ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
                          2.2.2  หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สนิท่ีสามารถเปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุท่ีอาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ใน 
หนงัสอืชีช้วนด้วย 
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   2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่
ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
   2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบั 
ผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
                             2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMAทกุวนัท่ี 15 และวนั
สดุท้ายของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ.ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายใน
วนัท าการถดัไป   
   2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
                        ความในวรรคหนึง่ไมน่ ามาใช้บงัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ต้องมคีณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
                    1.1  กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 
                         1.1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS 
ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.1.2  ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้
(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
                                 1.1.2.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
                                 1.1.2.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 
                                  1.1.2.3  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
                                  1.1.2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit1                          
ของกองทนุนัน้ 
                        1.1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุ
รวมฟีดเดอร์ 
                  1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
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                         1.2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  
             ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
 1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสนิ  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

    การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 1.  คูส่ญัญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

      1.1  ธพ. 
      1.2  บง. 
      1.3  บค. 
      1.4  บล. 
      1.5  บริษัทประกนัภยั 

      1.6  ธปท. 
      1.7  กองทนุฟืน้ฟ ู
      1.8  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
      1.9  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

 2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดงันี ้
2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

ต้องมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.2  B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้

ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี 
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2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และ
เป็นตัว๋ทีถ่ึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

 2.4  B/E P/N หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
     2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
     2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
             2.5  ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มี 

ข้อมลูราคาที่นา่เช่ือถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating  
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

    2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทียบเคียง 
ได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

     2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
                   2.6  ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือ 
ที่มีข้อมลูราคาที่นา่เช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี  
credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

                  2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคียง 
ได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

                   2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 
2.7  ทรัพย์สนิอื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไมเ่กิน 90 วนั 

 4.  ข้อก าหนดเพิม่เตมิที่ บลจ. ต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
      1.  คูส่ญัญา  ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่

คูส่ญัญาดงักลา่วกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธรุกิจ 
หรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจ SBL 
1.2  ธปท. 
1.3  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธพ. 
1.6  บง. 
1.7  บล. 
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1.8  บริษัทประกนัชีวิต 
1.9  กองทนุสว่นบคุคลท่ีมีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 
1.10  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
1.11  นิติบคุคลอื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเตมิ 

      2.  หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ
หลกัทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์  

      3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั  บลจ. ต้องด าเนินการดงันี ้
           3.1  ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดย

ต้องเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
                  3.1.1  เงินสด 
                  3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                  3.1.3  B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั  
                  3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแต ่

วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                             3.1.5  B/E P/N หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้
                                      3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

 3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                    3.1.6  ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
                    3.1.7  หนงัสอืค า้ประกนัท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่

กองทนุ  
                   3.1.8  หุ้นจดทะเบยีนใน SET ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไมม่ีนโยบาย

การลงทนุในตราสารทนุ กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไม่ได้ 
                    3.1.9  หนว่ยลงทนุของ MMF 
            3.2  ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสทิธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการ 

โดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้ บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 
            3.3  ห้ามน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรือท าให้ไมส่ามารถบงัคบั

ตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้เอง 
            3.4  ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม 
            3.5  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้
                    3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

                               3.5.2  บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี ้
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                              3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
เป็นผู้มีภาระผกูพนั 

                               3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแต ่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

                               3.5.2.3  P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใด
ดงันี ้

                                             3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น 
issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

                                             3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                   3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                   3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
              4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา  ให้ใช้สญัญาทีม่ีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา 

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน 
สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด 
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้

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

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรือ ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ( futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ   
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1   กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้
อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2   เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
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   2.2.1  derivatives on organized exchange 
   2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

       2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

  2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้า
นัน้ก็ตาม 

 
3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
     ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันตีาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือ
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1 ดชันีทีม่ีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
          3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
          3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของน า้หนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัทองค าหรือ
น า้มนัดิบมาพิจารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่ีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองค า 
         หรือน า้มนัดิบ 

          3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุ 
            ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือ

สญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 
3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัทจดัการ นัน้ต้องจดัให้มี
มาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนั
เหตกุารณ์ 

 3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่ 
           อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้
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           3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)  
     ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
           3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า     
                   (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
           3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันเีงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างองิจากรายงานของหนว่ยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี บริษัทจดัการ แสดง
ให้เห็นได้วา่วธีิการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
         บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่

กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

 

5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
         ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลด  ความเสี่ยง

การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
    บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

   6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทกุ
วนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ
ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป    

   6.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

 6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 
 

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
   บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
   7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรม อย่าง
หนึง่อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1 Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation 
นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงิน
ตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้
ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุใน
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วนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name 
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความ
เสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เ ป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ เกิด credit event ขึน้กับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุ
รายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

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

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

                   7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด   
                             หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
 7.3.2  ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit  
                              derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 
 7.3.3  ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 

      ส่วนที่ 7 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย private equity   
    การลงทนุในหนว่ย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
     กรณีที่เป็นการลงทนุเพื่อกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป ให้ บลจ. ลงทนุในหน่วย private equity ที่มี
คณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่น
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

 ในกรณีกองทนุรวมเข้าผกูพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ให้บริษัทจดัการ
ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ ลงทุนเข้าผูกพัน
มากกวา่ข้อตกลงจ านวนเงินขัน้ต ่าที่จะลงทนุ  

 
3.13.2  การลงทุนในต่างประเทศ : 
 

บริษัทจัดการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
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เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น  
 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการ
ท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสาร
ของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตราสาร TS  หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นอื่นของข้อ 
3.13.2  ซึง่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
 1.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
         1.2  สามารถเปลีย่นมือได้  (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุ 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
          1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  ซึง่บริษัท
จดัการสามารถเข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุธิรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 2.  คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนีก้ารค้า  B/E  หรือ P/N ดงักลา่ว
ต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
   2.1.2  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ สว่นท่ี 1 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของ
ตราสาร ข้อ 2.1.1 – 2.1.7 
 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
                   2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้
                          2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying                  
ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
                          2.2.2  หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สนิที่สามารถเปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ  
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บริษัทจดัการต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุท่ีอาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้
ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
   2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่
ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ  ต้องปรากฎวา่ SN นัน้มีราคาปรากฏ 
ในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือได้ซึง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการ 
จดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
                          2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึง่เกิดจากวิธีการค านวณ                       
เดียวกบัท่ีใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือดงักลา่ว ให้ บลจ. ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้าย
ของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรม                         
ภายในวนัท าการถดัไป 
                          2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 

 

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ต้องมคีณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ 
                    1.1  กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 
                         1.1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
                                   ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะดงันี ้
                                  1.1.2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานตา่งประเทศที่
ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหนว่ยของ
กองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 
                                  1.1.2.2  CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบั
ดแูล ทีเ่ป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
                                  1.1.2.3  ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศดงักลา่วต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรับ
กองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 
                   1.1.3  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้
ลงทนุอยา่งเพียงพอ  ทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 
                   1.1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  กองทนุ
ดงักลา่วต้องมกีารจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ 
และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค า
ที่ลงทนุในทองค าแทง่ 
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                                     1.1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็น 
SIP 
                                     1.1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
                                      1.1.4.3  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit2  
ของ MF นัน้ 
                                     ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุ ต้องเป็นกองทนุท่ีมุง่เน้นลงทนุใน
ทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ และเมื่อน าทรัพย์สนิท่ีไมส่ามารถลงทนุ
ได้มาค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทนุดงักลา่ว 
                  1.1.5  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ 
CIS ตา่งประเทศดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์  เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยก่อนการ
ลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ
ในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
 

                  1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
                         1.2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.2.2  จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 

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

2. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศสว่นท่ี 3 ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ข้อ 1- 8 

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

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending)  
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โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด 
     อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
    1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
    1.2  อตัราดอกเบีย้ 
    1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
    1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
    1.5  ทองค า 
    1.6  น า้มนัดิบ 
    1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปร 
 ตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9  
    1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
    1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 
 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็น 
ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying 
อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2.   เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
2.1 กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่ง
ชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
         2.2.1  derivatives on organized exchange 
         2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
                   กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ ต้องเป็นทรัพย์สนิ
ที่กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
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 3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยั
ตา่ง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 
  3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
         3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้
                   3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
                   3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35%ของน า้หนกัทัง้หมด 
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 
 การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบทีเ่ก่ียวข้องกบัทองค าหรือ
น า้มนัดิบมาพิจารณา 
        3.2.2 ดชันีทีม่ีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคา
ทองค าหรือน า้มนัดิบ 
         3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
                 3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุ 
ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 
     
3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 
   จาก บริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัทจดัการ นัน้
ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 
 
  3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 
 
   3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่ 
อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้
          3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)  
ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
          3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
(futures price)ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
          3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
 
   3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหนว่ยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้
วา่วิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
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4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอ  ต่อภาระที่
กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 
 
5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการ
ลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
(6.1) ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 
และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้ง
มลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
(6.2)  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญัให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่
ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
(6.3)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 
7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่
อยา่งใด ดงันี ้
(7.2.1) Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุ
ในวันครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit 
event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 
(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัที่จะ
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จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้า
มี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงเพื่อแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event 
หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 
(7.3)   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้
       (7.3.1)มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์        และตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
 (7.3.2)ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อ้างองิเสือ่มเสยีไป 
 (7.3.3)ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 

 ส่วนที่ 7 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย private equity   
    การลงทนุในหนว่ย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
     กรณีที่เป็นการลงทนุเพื่อกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป ให้ บลจ. ลงทนุในหนว่ย private equity ทีม่ีคณุสมบตัิ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 
และข้อ 1.3 
 ในกรณีกองทนุรวมเข้าผกูพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ให้บริษัทจดัการลงทนุ
ในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลง
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่จะลงทนุ  
 

3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุนและหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่กองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลีย่นแปลงของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ดงักลา่ว โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนการด าเนินการ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั โดยจะไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

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

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1  สว่นท่ี 2  ข้อ 1.1  
และข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2   ข้อ 1.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

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

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

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสารท่ีมีสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้
<397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

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

 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5.บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
บริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึง
บริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขาย
ตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารท่ีมี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือ
ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้ 
≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มีลกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มี
ภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ 
สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั investment 
grade) หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั  
investment grade 
6. 6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน  
(reverse repo) 
6. 6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขาย
นอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 
6.7  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการ
จดทะเบยีนซือ้ขาย ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  ผู้
ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึง
หนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้
มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่ส านกังานก าหนด 
6.8  หนว่ย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่น
ระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ย private 
equity ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายในSET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 6.9  หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1  สว่นท่ี 2  ข้อ 1.2  
และข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2   ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรือ
อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ย
ดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีาร
เพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส านกังาน ก าหนดและมีลกัษณะตาม 
6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)  รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 

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

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

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

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

2. Derivatives on organized exchange  
 

ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ       

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

- ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ใน
รอบ ปีบญัชี  

-  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุรวมที่อายุ
กองทนุคงเหลอืน้อยกวา่หรือเทา่กบั 6 
เดือน  ทัง้นี ้ เฉพาะกองทนุรวมทีม่ีอายุ
โครงการมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี  

      

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่น
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสทิธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไข
ให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  ซึง่จด
ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร
หนีท้ี่ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา 
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

3 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)        ไมเ่กิน 25% 
4 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)       ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : 

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

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม
ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้

6.1  การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 
       การลดความเสีย่ง 
       (hedging limit) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

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

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทนุไมม่ีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives  โดยต้องไม่

เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 

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

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

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

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนัต้องมจี านวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

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

2.1 ไม่ เ กิน  1 ใน  3 ของมูลค่าหนี ส้ินทางการเ งิน 
(financial liability)1 ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
มีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. 
อาจน ามลูคา่หนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่
หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้อง    
ผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ ออกตราสารดงักล่าวได้จัดท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบั
สากล  เ ช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
   2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น

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

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
 

-ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของกองทนุ 
หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้   

-อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะ
ครบถ้วน ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน  
     (1.1)  มีขนาดเลก็  
     (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
     (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ที่ออกหนว่ยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra 
ของกองทนุทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

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

6 หนว่ย private equity ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย private equity ทัง้หมด
ของกองทนุ private equity  
 

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

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

คณุสมบตัิ และจดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักลา่วตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ                                                                                                                                                                                                                                                                          

(2)   จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่
ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแต่ เป็นกรณีตามข้อ 4  ใน
สว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบั
ช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือ
วนัที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัสง่รายงาน
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
 

2.  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุ
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

 
(2)  ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทนุท่ีก าหนด 
 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน

เป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้
(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตาม

ประเภททรัพย์สิน(product limit)  ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋
แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นท่ี 3    

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

 (4) เมื่อบริษัทจดัการแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแล้ว  ให้จดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบั
ช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่
สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดตาม (3)(ก)(ข) 
บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.และผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(5) ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้

เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) ตามที่ก าหนดในสว่นที่ 4 นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) 

(3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันีด้้วย 

(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุ  เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควร

โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  

 (ข)  ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณี

ที่ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มา

หรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้   
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3.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่

ตอ่มาปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทนุ

ได้โดยชอบ บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปได้ 

(1)  กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นที่มีอยู่เดิม  เว้นแต่เป็น

กรณีตาม (2) 

(2)  กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราสว่นการลงทนุตาม

ประกาศที่เก่ียวข้อง  แตท่ัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักลา่วด้วย 

(3)  กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

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

 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 
 

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

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

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

  
2  ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุให้

บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนั
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นบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติ

จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้
บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมติจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทนุรวมยงัไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม   
   

3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการจะไม่
นบัช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   
3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ  

 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  :  ไมม่ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
5.1.1 กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
5.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเทอร์เนต็) 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 
บาท บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,500 ล้าน
บาท และก าหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่ต ่ากว่า 2 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนโดยจะ
เสนอขายที่ บ ริ ษัทจัดการห รือผ่ านผู้ สนับสนุนการขายห รือ รับซื อ้ คื นห รือผ่ านระบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์   
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
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1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถงึ
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

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

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุและเอกสารการจองซือ้ตา่งๆ ได้ที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ ลงทุนควรทราบ
พร้อมกับใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการ
แตง่ตัง้เทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และค าขอใช้บริการอื่นๆที่ต้องการ ให้ครบถ้วน
ชดัเจน แล้วน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอใช้บริการอื่นๆ (ถ้ามี) และเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวน พร้อมหลกัฐานซึง่ลงนามรับรองความถกูต้องดงัตอ่ไปนีไ้ปท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
 ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  
 
หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน สัง่ซือ้/
จองซือ้หนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 
Autonomous Technology and Robotics  ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้เปิดบญัชีไว้ 
โดยน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน หน่วยลงทนุของกองทุนอื่นดงักล่าว หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมา
แสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้ผู้
จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) และผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอก
ข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน   
 
2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
 2.1.1) กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ 
ในใบค าสัง่ซือ้ และน าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นที่ส านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ในระหว่างวนัและเวลาการเสนอขายครัง้
แรก และเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเข้ามาใหมไ่ด้ 
แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่น
ข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2.1.2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ผา่นอินเทอร์เน็ต 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) แล้ว สามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน

บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการ
ท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว โดยระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านท่ีถกูต้องเพื่อเข้าสูร่ะบบ และสามารถ
ขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะ
ทบทวนการท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้
ได้ครัง้ละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
2.2)    กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ เพื่อจองซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  ในการเสนอขายครัง้แรกได้ 
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนดในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 
5.2.3  การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในการช าระเงินคา่สัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
(1) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านบริษัทจัดการ ผู้ สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง ทัง้นี  ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics ” 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

http://www.tmbam.com/
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(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (“ผู้สนบัสนนุการขายฯ”) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร) เช็ค หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายบญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ.ทหารไทย โดย (ชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯ)”   
 
เมื่อส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่วจะ
ออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว และสทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้
หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เทา่นัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
บริษัทจัดการจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพนัตามข้อ 14 ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ หากมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้ในบญัชีจองซือ้
หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วย  รวมถึง
ก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 1,000 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทุกคนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม
จ านวนที่สัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าโครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุน
โครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุน
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  
 



กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics                                                                                                             52 

ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้
โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู่  ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทยขอสงวนสทิธิ
ที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากวา่ 1,000 บาท หรือ 100 หนว่ย  
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก
ไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 รายแตม่ี
มลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดต ่ากวา่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  และบริษัทจดัการประสงค์
จะยตุิโครงการ  
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการ
ขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อนั
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
  

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก : 
 

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

หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
6.2.1 การขอเปิดบญัชี  
 

1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ  
 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบั
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุให้ครบถ้วน
ชดัเจนและสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ  5.2.2 1)  
 
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว  
 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เคยมีบญัชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการแล้ว สามารถกรอกใบค าสัง่ซือ้และส่งหลกัฐาน
ประกอบตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 2) ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้    ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ 
ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี  ้เป็นไปตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บริษัทขอสงวนสิทธิในการออก
ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ในการช าระคา่หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนันบั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่
เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ 
ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี  ้เป็นไปตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายระหวา่ง
เวลาท าการท่ีก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการ
ถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และ
คา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบับริษัท
จดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 
 
ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม
ตามข้อ 5.2.2  
 
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆ 
ให้ครบถ้วนชดัเจน และน าค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆ พร้อมทัง้เงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นี  ้บริษัทจดัการอาจยกเว้น
มลูคา่ขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ  วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้
ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท า
การซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้
ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิตอ่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
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หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินคา่ซือ้ หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ใน
สว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชนและสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัส่งช่ือผู้ ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอใช้บริการ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าการเปลีย่นแปลงรหสัผา่นท่ีได้รับเป็นรหสัผา่นใหม่
เสยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  
 
ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ใช้บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายใน
เวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดั เงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  

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

เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็น เพียงเอกสารบันทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

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

ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้ผู้ สัง่ซือ้
ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้ สั่งซือ้ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านที่ถกูต้องเพื่อเข้าสู่
ระบบ จากนัน้จึงเลอืกรหสับริการซือ้หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการ
ดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
 

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

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

ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ 
กนั สามารถกรอกค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตนเองผา่นอนิเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ
(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” ได้ที่บริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัท
จดัการ ทัง้นีก้่อนที่ทา่นจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่น
ประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
  
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ไม่วา่ด้วยสาเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมป่ระสงค์จะท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลกิรายการซือ้ของ
งวดดงักลา่ว  
 

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

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ                                                      
 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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บริษัทจดัการจะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลไมเ่ป็นบญัชีร่วม เว้นแต่
เป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวนัท าการของ
บริษัทจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมี
ตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จ
สมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทุน 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้หนว่ย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าที่ 
หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ 
สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว 
 

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
 

6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ  6.2.4 
ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12  
2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวน
หน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการที่ 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ  11  
3) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วย
ราคาขายต่อหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ได้รับช าระเงินคา่
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ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม กบั  

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

4.2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ  สหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

4.3)   หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว    

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

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้
ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้
ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่
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จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท
จดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

 

6.2.4  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมลูค่ามากกว่า 10 ล้านบาท 
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  
 

ค) ในการซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้ดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณา
ถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัท
จัดการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
 

6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 

(1) บริษัทจดัการ 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

http://www.tmbam.com/
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(3) เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 
(4)   เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนันบั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้       
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
      7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
 

7.4. รายละเอยีดวธีิการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ : 
 
7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

 
7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคนื
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
 

7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการ

http://www.tmbam.com/
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ขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)  โดย
สามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000บาท (สาม
ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต    
ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

7.4.1.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวด
ละเท่าๆกันสามารถก าหนดค าสัง่ขายหน่วยลงทุนอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่
อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วโดยไม่
ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าว
ให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท า
รายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวน
หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และคา่ใช้จา่ย 
คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ของ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึไว้ใน
ระบบข้อมลูของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นระบบข้อมลูของนายทะเบียน  
 

7.4.1.4  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการอาจให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล เว้นแตเ่ป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการ
จะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่าน
บริการนีไ้ด้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุก
วันท าการ ตามเวลาท าการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
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หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 

 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนั
ดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุป หรือใน www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังาน
บริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา   
 

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

อื่นๆโปรดระบ ุ: 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. 
และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการ และ/หรือ ตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการทางโทรศพัท์
ได้ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยผ่านบริการซือ้ขาย
กองทนุผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวันท าการ
ซือ้ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

  
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายของทางราชการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
ข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8    รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิม่เตมิ :   

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม  และผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา  ซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบั
วนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน) ตามวิธีการขอรับเงินคา่ขายดงันี ้หรือวิธีการ
อื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงิน
ผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
 

1)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบค าขอเปิดบัญชี
กองทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  และ      
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน) 

 

2)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการใน
ตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา  
ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้ว ในหนงัสือชี ้
ชวน) และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถดัจากวนัค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10  

 

3)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบุ
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ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและน าเช็ค
ดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายใน  
5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท า
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  และผู้ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน) ทัง้นี ้หากธนาคารท่ี   ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุระบใุห้น าเงินเข้าบญัชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุอื่นใดอนัจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบ โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ สามารถแจ้ง
ความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด
เพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีกองทุน และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จัดการอาจปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  หากผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ย
ลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏ
อยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขาย
คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน และบริษัทจัดการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวนัท าการซือ้ขาย
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หน่วยลงทุนใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  
 
บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแต่กรณีตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 
11  หรือ ข้อ 12 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือ
เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่าง
สมบรูณ์บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็น
หลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
       - ไมม่ี -   
 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  :   

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

 
8.2  รายละเอียดช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  :   
 
การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุอีกกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน า
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ /หรือส่วน
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ต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไป
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระ
เงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1) –4) 
 
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายในกลุม่ได้ บริษัทจดัการอาจไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุ
บางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง เป็นต้น 
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้หน่วย
ลงทนุในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุลง
ในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทุน
หรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 
(ถ้ามี) และสว่นต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุต้นทางบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบยืนยนั
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดทีบ่ริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม             
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บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยน โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 
วนันบัแตว่นัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน  เ ป็นเพียง เอกสารบันทึกรายการเท่านัน้  ไม่ ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์   
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

บริษัทจัดการอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง 
หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจาก
วนัหยดุท าการของกองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบตอ่การรับค าสัง่ซือ้
ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบ
และประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั  
 
8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุในกลุ่มกองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ตัง้แต่สองกองทนุขึน้ไปสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 

(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2  

 

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

 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อก าหนด
มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถั ดจากวันที่รายการ
สบัเปลี่ยนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  ตามรายละเอียด
ตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8.2 

 
(2)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เนต็) 

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

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

(3)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นงวด งวดละเทา่ๆ กนั สามารถก าหนดค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
(www.tmbameastspring.com)หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ใน
อนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ทีบ่ริษัทจดัการ  

  
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน
หรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสัง่สบัเปลีย่นในแตล่ะงวด ช่ือกองทนุปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้ท า
รายการสบัเปลี่ยนเป็นล าดบัวนัที่ของสปัดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการท า
รายการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ระบุว่าจะเลือกให้ท ารายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัที่
ต้องการในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือค าขอ
ยกเลกิโดยไมผ่า่นอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือ
ค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจาก
วนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

 
(4)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ   

บริษัทจัดการจะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลไม่เป็น
บญัชีร่วม เว้นแตเ่ป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุ
วนัท าการของบริษัทจดัการตามเวลาท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2838-1800 กด 1  
โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งกองทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่
สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการ
สบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 

 
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนันบั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงที่
เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ 
ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี  ้เป็นไปตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 

1)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัที่การสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุมีผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) และ
คา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 

 

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

 
 

8.2.3  ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
 
9. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้
ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
10.1  บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 (1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 (2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
10.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
              (1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 (2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการ   
ใด ๆ โดยพลนั 
 (3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามข้อ 10.1(2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนก็ได้ 
 (4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ี
สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
10.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบวา่ราคา
ขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
10.4  ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุ
ท าการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ส าหรับวนัดงักลา่ว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อย
กว่าห้าวนัท าการก่อนถึงวนัหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้เฉพาะ
ในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 (2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล 
 (ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
 (ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 

 (ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

 (ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจัดการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้
  1.  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
  2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
  3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระส าคญั 
 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้
การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
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ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จดัการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่
เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
11.2 เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
 (1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 (2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ(5)   เกินหนึ่งวนัท าการให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
  (ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะ
การลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนั
เปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
12. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต . 
ประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  เว้นแตม่ีข้อความสงวนสทิธิที่ระบไุว้ในโครงการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้
โดยบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่มีเหตคุวามจ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
 
13.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   
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1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดิน แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

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

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 

 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 

 

14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  ไมม่ี 

 

14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :   ไมม่ี 

 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 
15.1คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)*  : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)*  :  

รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.7450 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
1.คา่ธรรมเนียมการจดัการรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
2.ในกรณีท่ีกองทนุรวมตา่งประเทศ คืนเงินคา่ธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุน าเงินไป
ลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ 

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

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.2840 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 
1.คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ จะเรียกเก็บตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเฉลีย่ตอ่ปี  
 
2. อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารตา่งๆ ตามที่จ่ายจริง คา่ใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้การจดัท าหนงัสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการรับ
โอนพนัธบตัรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์
หรือตราสารตา่งๆ 
 
3.ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ  
คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม 
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4.ค่าธรรมเนียมผู้ช าระบญัชี ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือช าระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการช าระ
บญัชีและเลกิกองทนุ 
 
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน 
ตามที่จ่ายจริง  
 
6. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ
หลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ใช้จ่ายของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการทัว่ไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเสีย่งในอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญา 
Forward, Swap, Future และคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นใด
เพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  
 
7. คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  
 
8. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของ
กองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
9. ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าจองซือ้ ช าระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าสมดุเช็ค ตามที่
จ่ายจริง (ถ้ามี)  
 
10.  ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง 
 
11.คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการใช้หรืออ้างอิงดชันีหลกัทรัพย์เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของ 
ตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือของผู้ค านวณและประกาศดชันี (Index Provider) 
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12.ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทนุ
เปิด ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเห็นชอบให้ด าเนินการได้ ใบ
ยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ รวมถึง
คา่ใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 
 

13.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการน าส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศ
ต่างๆ ในหนงัสือพิมพ์รายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับ กองทุนที่
บริษัทจดัการจดัท าขึน้หรือมีหน้าที่จดัท าขึน้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรือกฎหมายก าหนด  
 

14. คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้และเก็บรักษาฐานข้อมลูและสถิติข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
15.คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการขออนมุตัิจดัตัง้และจดัการกองทนุ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบยีน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม เช่น คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

16.ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุฯลฯ  
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุ ให้รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 

15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เทา่กนั 
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รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบในหนงัสือชี ช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญัของกองทนุ  

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ ที่ 
ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซื อคืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switching In) :มี 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี  ้บริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยติดประกาศที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี  ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า 

บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่
ไม่เท่ากนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุเพื่อให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่ว 

http://www.tmbameastspring.com/
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หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ 
ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี 

ในอตัรา 5.00 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000.00 หนว่ย หรือเศษของ 1,000.00 หนว่ย 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ตอ่หนว่ยลงทนุทกุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 หนว่ย แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่ 100 บาท 
และสูงสุดไม่ เ กิน  1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนในวันที่ ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน                     
อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้ามี) 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี 

ฉบบัละ 50.00 บาท 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.7.1 ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุนหรือหักจาก
มลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ส้ว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุคิดเป็นอตัราร้อย
ละไม่เกิน 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสว่นต่างดงักลา่ว
จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวนเพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 



กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics                                                                                                             81 

ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกจะมี
การรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน.หรือราคาสบัเปลี่ยนเข้า หรือราคาสบั                 
เปลีย่นออก 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวนเพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่าย
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีก่องทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูค่าหนว่ยลงทนุดงักลา่วให้สอดคล้องกบัอตัราคา่นายหน้าใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ 
เกิดขึน้จริงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมลูในทะเบียนตามที่จ่ายจริง บริษัทจดัการอาจจะยกเว้นสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทจัดการตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบ
ลว่งหน้า 

15.3.7.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 

15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ ของกองทนุในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียกเก็บ
จากกองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 3 โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัชี 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 7 ถึง 16 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
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ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 10 ในส่วนค่าใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา ( failed trade) 
นัน้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีารลด
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่ว
ไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้า
มี) เป็นต้น 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

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

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

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบั
แตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 
 
15.6 หมายเหต ุ:  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย  
     ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่   
     ถกูต้อง :  
 
16.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ   
        และราคาหนว่ยลงทนุ : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
 
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป โดยบริษัทจะค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นสกลุเงินบาท ทัง้นี ้ทรัพย์สนิในสว่นท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ที่มิได้
มีการท าสญัญาประกนัความเสี่ยง บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตา่งประเทศ (Spot Rate) ของวนั
ท าการซือ้ขายก่อนวนัที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลา
ประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้คา่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมลู
ที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวันท า
การถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  โดยจะค านวณราคา
ขายหน่วยลงทนุ หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นสกลุเงินบาท ทัง้นีท้รัพย์สนิในสว่นท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศที่มิได้
มีการท าสญัญาประกนัความเสี่ยง  บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตา่งประเทศ (Spot Rate) ของวนั
ท าการซือ้ขายก่อนวนัค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณ โดยใช้ข้อมู ลที่
ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่
ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้อตัราแลกเปลี่ยนได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยถือวา่
ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เป็นสกลุ
เงินบาทของวนัท าการซือ้ขายลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจ่ายเงินปันผลภายใน 
2 วนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ก าหนดในข้างต้นได้อย่างเหมาะสม  บริษัทจัดการอาจน าอัตรา
แลกเปลีย่นอื่นใดตามที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนัมาใช้แทนโดยอนโุลม 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที่เป็นสกลุเงินบาทหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายลา่สดุก่อนหน้าวนัท่ีค านวณนัน้ 
 
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุภายใน
สองวนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผา่น website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
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(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่า
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่
ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ภายใน 2 วนัท า
การ 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในชอ่งทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  จดัให้มีข้อมลู
ดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่ว
ด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่ ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึ่งสตางค์ แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจัดการจะจดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถกูต้อง
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง โดยรายงานดงักลา่ว ต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนบัแต่วนัที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบ
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหนว่ยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบวา่
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี  ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี  ้ 
 
(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(2)  แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3)  ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1) 
 
3.นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง หากการไม่
ถกูต้องดงักลา่วมีมลูคา่ตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูต้อง ให้บริษัท
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จดัการกองทนุรวมด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เฉพาะวนัที่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัรา
ดงักลา่ว 
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเมื่อพบวา่ ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
 
(2)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
(3)  จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตามข้อ 2 (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
                             
4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3 (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวน
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน
ซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
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(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวน
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่งึหนึง่
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคล
ดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
5.บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจ
ควบคมุได้  
 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 
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: ไมม่ี 
 
17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุ (Outsource) 
: ไมม่ี 
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
17.5 ที่ปรึกษา : ไมม่ ี
 
17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี
 
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี : 

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

17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : โดยจะก าหนดวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
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19. การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
 
เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 
20.1  การควบรวมกองทุน  
 
ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดียวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทนุรวมที่
จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่จะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 
 
ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 
 
20.2 ข้อจ ากัดในการใช้สทิธิออกเสียง 
 
การนบัคะแนนเสยีงเมื่อมีการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที่กองทนุมีบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้ 
เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 
บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 
20.3 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนั
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การเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้
กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ว
วา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตน กับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนั
ตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจ
ท าให้กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้ สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ได้อีกตอ่ไป  

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

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น 
ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 
ให้กบัหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

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

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

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

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

 20.4 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ
อนัเนื่องมา จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ  เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดย
วิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึงกระท า  เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัท
ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัทซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจ
ขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ   

 
20.5 บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิัติและ/หรือวธีิด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้ว 

         บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบคุคลที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and 
Robotics  ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลกัทรัพย์  ผู้ออกหลกัทรัพย์ และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว)ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง Autonomous Technology and Robotics  เข้าลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหนว่ย
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  (“กองทุน”) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่
ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  และปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ เพื่อน าสง่นิติบคุคลดงักลา่วด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถือหนว่ยลงทนุ
ในสดัส่วนดังกล่าวในวนัรายงานหรือเคยถือสดัส่วนดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนและนิติบุคคลทีเก่ียวข้อง
กองทนุตา่งประเทศปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

 
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  (กองทนุ) 
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(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอก
เงิน กฎหมาย KYC 

 
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจท าให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องไม่
สามารถปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านักงานควบคุมทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกับการท า
รายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT 
Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่ ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่ ก าหนดโดย 
European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือดงักลา่ว
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous 
Technology and Robotics   (กองทนุ) 
 
อนึ่ง เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้
ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรม
เข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด อนัมี
ผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอด
ระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ใน
โครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
 

20.6  การวางทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

20.7 ส าหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตหรือที่เรียกวา่ กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ย
ลงทนุ โดยติดตอ่กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี ้การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
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ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมข้ีอก าหนด และวธีิปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพียงอยา่งเดียว      
ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุก่อน  

บริษัทประกนัชีวิตเป็นตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้ ขาย
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ค าสัง่ตา่ง ๆ ไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ถือ
หนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติมีหน้าทีต้่องตดิตอ่เพือ่รับหนว่ยลงทนุ 
หรือรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และตลอดจนรับค ายืนยนัการท ารายการตา่ง ๆ จากบริษัทประกนัชีวติโดยตรง 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการให้บริการซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
รวมถงึการให้บริการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงการให้บริการดงักลา่ว บริษัทจะแจ้งให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัทจดัการและ/หรือบริษัทประกนัชีวติ และ/หรือเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ   

ในกรณีที่มีการยกเลกิบริการดงักลา่ว บริษัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยติด
ประกาศที่ท าการของบริษัทจดัการและ/หรือบริษัทประกนัชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/
หรือประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั  

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการซือ้ ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตดงัตอ่ไปนี ้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ/หรือผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุแล้ว   

20.7.1 ค าจ ากดัความเพิ่มเติม : 

บริษัทประกนัชีวิต    หมายถึง  ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ประกนัชีวติและได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้า
หลกัทรัพย์ หรือการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการแตง่ตัง้/ยินยอมให้เป็นผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต ในการท ารายการลงทนุในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แบบไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ถือหนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) 

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  หมายถงึ กรมธรรม์ที่บริษัทประกนัชีวิตออกให้ผู้เอา ประกนัภยั เพื่อเป็น
หลกัฐานวา่ผู้ เอาประกนัภยัและบริษัทประกนัชีวิตได้มกีารท าสญัญาประกนัชีวิตและสญัญาการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 
โดยมีการตกลงวา่ผู้เอาประกนัภยัจะช าระคา่เบีย้ประกนัชีวิตให้แก่ บริษัทประกนัชีวิตส าหรับการให้ความคุ้มครองตอ่
การมรณะหรือการจา่ยเงินเมื่อมกีารทรงชีพ และผู้ เอาประกนัภยัจะช าระเงินคา่หนว่ยลงทนุเพื่อการลงทนุในกองทนุ
รวมโดยผา่นบริษัทประกนัชีวิต 
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20.7.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคืนหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : 

เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัสว่นการเลอืกลงทนุแตล่ะกองทนุ การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนการหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง
กบักรมธรรม์ เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น  ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต จงึมี
ข้อก าหนดในเร่ืองมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต า่ของ
การสัง่ขายคืน มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่  และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจ
แตกตา่งจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปเพยีงอยา่งเดียว 

ผู้ลงทนุท่ีสนใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ จงึต้องศกึษาข้อก าหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท าโดยบริษัทประกนัชีวิต 

20.7.3 การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต หรือ
ตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวติก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวิธีการท่ีแตล่ะบริษัทประกนัชีวติก าหนด  
ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทนุ
ได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิต
แล้ว 

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตอาจปฏิเสธค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ เมือ่พิจารณาเห็นวา่ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วอาจเข้าขา่ยลกัษณะการท า  ธุรกรรม
ฟอกเงินตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือเข้าขา่ยบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการ
พิจารณารับประกนั หรือ การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่
ช่ือเสยีงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวติ รวมถึงกรณีที่ค าสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุเข้าขา่ยเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัตอ่กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรืออยูภ่ายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผู้ลงทนุไมผ่า่นหลกัเกณฑ์การรับประกนัของบริษัท
ประกนัชีวติ 

20.7.4  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

1. ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต  หรือตวัแทนทีบ่ริษัทประกนัชีวิตก าหนด (ถ้ามี)  
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ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าในการขายคืนหนว่ยลงทนุ เง่ือนไขในการขาย
คืนหนว่ยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขาย
คืนจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวติได้สง่ค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมายงับริษัทจดัการแล้ว โดยบริษัทประกนัชีวติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือ
กรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมายงับริษัทจดัการ อนึง่ บริษัทประกนัชีวิตจะด าเนินการขาย
หนว่ยลงทนุท่ีราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุ 
โดยระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต า่และเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
กรมธรรม์ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แกต่วัแทนของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 
(กลา่วคือ บริษัทประกนัชีวติที่ออกกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ) ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่การช าระราคาซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วใน
โครงการ) โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดในโครงการ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ี
ได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
ท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคาซึง่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ) โดยวิธีการรับคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกนัชีวติก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ  

2. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ : 

ในบางกรณี บริษัทประกนัชีวิตอาจมีข้อตกลงกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตทีจ่ะด าเนินการสง่ค าสัง่ซือ้ 
/ ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นประจ าหรืออตัโนมตัิหรือตามเง่ือนไขใด ๆ ทกุเดือน และ/หรือด าเนินการน าเงินจากการขาย
คืนหนว่ยลงทนุมาช าระคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอื่นใด ๆ ที่บริษัทประกนัชีวิตเรียกเก็บเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต ทัง้นี ้การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือค าสัง่ใด ๆ เก่ียวกบัการดงักลา่วในแตล่ะครัง้โดย
บริษัทประกนัชีวิต ถือวา่บริษัทประกนัชีวติได้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติให้สง่ค าสัง่
ดงักลา่วมายงับริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกนัชีวติอาจจะสรุปคา่ใช้จา่ยดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใช้จา่ยลา่สดุ
ได้ตามช่องทางที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเตมิในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเง่ือนไขที่บริษัท
ประกนัชีวติตกลงกบัลกูค้า 
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20.7.5 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

กรณีที่ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ
ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัสง่หนงัสอืยืนยนัการท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อ 20.7.3 และการขาย
คืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 20.7.4 ข้อ 1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนั
ท าการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ 

20.7.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุมีสทิธิตา่ง ๆ ที่แตกตา่งจากผู้ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปท่ีซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดียว เช่น  

1.บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มีการโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่ง
กองทนุใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ย
ลงทนุ 

2.ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

3.ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในฐานะผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวิต รวมถงึผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยกเลกิการท า
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวิต และ/
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในสว่นของ
การลงทนุในหนว่ยลงทนุ ตามราคาขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้รับค าสัง่ขายคืนและได้ท ารายการขาย
คืนหนว่ยลงทนุแล้ว 

4. สทิธิในการขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูรายละเอียดโครงการจากบริษัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนขายหนว่ยลงทนุ
ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต(ถ้ามี)ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

5.สทิธิในการได้รับทราบจากบริษัทประกนัชีวิต ถงึรายช่ือของบริษัทจดัการทกุแหง่ที่รับจดัการกองทนุรวมควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตทีเ่สนอขายโดยบริษัทประกนัชีวิตนัน้ 

6.สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวติเก่ียวกบัช่ือ ที่อยู ่ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวติ รวมทัง้ช่ือ 
ที่อยู ่และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวติก าหนด 

7.สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวติเก่ียวกบัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยลงทนุท่ีได้รับค าแนะน า
เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุนัน้  ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเสีย่งของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 
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8. สทิธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่การ
ตดัสนิใจในการลงทนุ เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทนุรวม
หรือการรวมกองทนุรวม เป็นต้น จากบริษัทประกนัชีวิต 

9. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูจากบริษัทประกนัชีวติเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รับจากการซือ้กรมธรรม์ รวมทัง้การซือ้หรือขาย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

10.เง่ือนไขหรือสทิธิในการรับบริการจากบริษัทจดัการของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจไมเ่ทา่เทียม
และแตกตา่งจากผู้ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไป  เช่น สทิธิในการรับสมดุรับรองสทิธิ บตัรกองทนุ ของบริษัทจดัการ  และการ
ได้รับข้อมลูกองทนุอาจมคีวามลา่ช้ากวา่ได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง รวมถงึการท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกนัชีวติจะไมส่ามารถท ารายการผา่นช่องทางปกตอิื่น ๆ ของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผา่นบริษัท
ประกนัชีวติที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอยู ่ฯลฯ   

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม 
และสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต โดยไมเ่ปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ถือ
หนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ติดตอ่ในการยืนยนัรายการตา่ง ๆ ตลอดจนสง่มอบหนว่ยลงทนุใน
กรณีซือ้ และช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
โดยตรงตามวิธีการท่ีบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะแหง่ก าหนด 

11.นอกจากนี ้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อาจอยูภ่ายใต้เง่ือนไข และข้อก าหนดของบริษัทประกนัชีวติที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นบริษัทประกนัชีวิตแตล่ะราย โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
ต้องศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 

20.7.7 การจดัสง่เอกสารให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ : 

1.การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนนิการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทนุ ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
หลงัจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจดัการ 

2.รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจติดตอ่บริษัทประกนัชีวิตเพื่อให้จดัสง่รายงานแสดงฐานะการถือหนว่ย
ลงทนุตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่น
ให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม  ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎหรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม  ทัง้นี ้
การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี  ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม โครงการจดัการ
กองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนักองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics  
 

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

ที่อยู ่(ภาษาไทย) : 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
 
Website : www.tmbameastspring.com 
 
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 
 
ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 

TMB Asset Management Co., Ltd. (Head Office) 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 

Office: 02-838-1800  Fax : 0-2838-1703 
 
Website : www.tmbameastspring.com   
 
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ   : 

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1) การบริหารกองทนุ  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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ก)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุ
รวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 

ข)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัท
จดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 

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

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

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

ฉ)  แจ้งการแก้ไขเพิม่เติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท า
การสดุท้ายของทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป  
 

ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหนว่ยลงทนุ 
 

ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น 
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้            
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 

 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าการได้ ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ)  จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีกองทุน

ใดมีมลูคา่ตามที่ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
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ฏ)  สัง่ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กองทนุภายใต้รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15.2 

 
ฐ)  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่
กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ฑ)  ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
(2)  การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุและกองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจัดการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตาม
อตัราที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ค)  จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ตา่งประเทศ ณ วนัช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้
จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดงักลา่ว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุ
รวมตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลีย่นตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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ข)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 
ค)  จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แห่ง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 

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

ยตุิหรือเลกิกองทนุ  
 

จ)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 

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

(4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก)  ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
ข)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

ขายคืนหนว่ยลงทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่
ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7  

 
ค)  ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุตามที่

ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
ง)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
จ)  จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ฉ)  จัดท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ของรอบปีบญัชี  และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลู
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเลือก
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จัดท าและส่งรายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 

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

 
ช)  จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกับ

กองทนุของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปี
บญัชีนัน้ 

 
ซ)  การจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ ฉ) และ ช) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยแจ้งความประสงค์ให้จดัสง่รายงานดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จดัสง่รายงานดงักลา่วในรูปแบบเอกสารสิง่พิมพ์หรือสือ่บนัทกึข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

  
ฌ)  จัดท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นปีปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชี และจัดส่งให้แก่

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

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

 
ฎ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และ

จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฏ)  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุ
สิน้วนัท าการนัน้  
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ฐ)  จัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิดจาก
การลงทุนหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิ
อื่นนัน้มีมลูค่าเกินอตัราที่ก าหนด เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็น
อยา่งอื่น 

 
ฑ)  ด าเนินการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไว้ในสว่นรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม             

ข้อ 20 
 

ฒ)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูล
จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 

 
ณ) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีต้ามที่ส านักงานคณะกรรมการ 

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

 
ด) จดัสง่ข้อมลูการลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการลงทนุหรือได้มาซึง่สญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า  

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

 
ถ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

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

 
เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านกังานหรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุ
รวมรายใหม ่

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

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

(1)  ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอยีดโครงการ
จดัการกองทนุข้อ 15 
 

(2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตา่ง ๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และ

ด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จาก
การจ าหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของ
กองทนุ  

 
(2)  จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

กองทุนตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัท
จดัการ  
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(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของ
บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
 

(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นการรับเงินปัน
ผล และดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
อื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงั

อยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

 
6.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับ

และจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 

6.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ  
 

6.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้
คืน และราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตามราคาที่เป็น

ธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่ าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่าหรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมด
ในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักลา่วคิด
เป็นจ านวนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คนื
หนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 

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

 
(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
บริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่
บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับ
ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี  เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(13) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

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

 
(14) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ เมื่อเลกิโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชี

ได้จดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชี
ยงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
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14.2  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมช่กัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการ

ประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอื่นซึง่มี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท า
หน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้
ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สินของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้
ด้วย  

 
(16) ดูแลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านักงาน

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

 
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด   ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้รายละเอียด
ของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดงักลา่วของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่
ให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

(18) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์ 

 
(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมและตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์
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ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลง
ลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่
บนปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน  
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์  มีสิทธิ
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บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
หนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5)  ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6)  ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดงักล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั ท าการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้หาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมด
ของกองทนุนัน้ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยและภายใน
เวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

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

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

 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
4.  นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

 
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  

ที่อยู ่ :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330        

โทรศพัท์  :  0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
5. ผู้จดัจ าหนา่ย :  
   ไมม่ี  

http://www.tmbam.com/
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6.    ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 022991111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ท ัวประเทศ 
 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที่ www.tmbameastspring.com  หรือ หนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 
 

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

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

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

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  
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13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

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

13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมม่ี 
 

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

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการหรือช าระ/รับช าระ

เงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการ
ที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

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

ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
 

ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 

วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 

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

 
ผู้โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข้อ 15 ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอน
ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หาก
บริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหนว่ยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ใน
ใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บนัทึกช่ือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการโอน
หนว่ยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแตว่นัรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่
จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย  

 
13.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.4.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ
ผู้ มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้น
ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว                     
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่
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หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
13.5  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

  ตามรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง  "วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือ

แก้ไขวิธีการจดัการ" และตามรายละเอียดข้อผกูผนัข้อ 18 เร่ือง "ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดั

ในการใช้สทิธิออกเสยีง" 

13.6  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสบัเปลี่ยนไปกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ
เมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 22 โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหนา่ยทรัพย์สิน
ของกองทนุ ช าระภาระหนีส้นิและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตาม
ข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

 
13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
 
ไมม่ี 

 
สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

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

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมายื่น
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พร้อมกรอกค าขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือส านักงานใหญ่หรือ
ส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วย
ลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะท าการระงบั การท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ไว้ก่อนจนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการจดัพมิพ์ใบหนว่ยลงทนุในอตัราฉบบัละไมเ่กิน 50 บาท 
อนึง่ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเทา่นัน้  
 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชี  ได้ ทัง้นี ้
เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  

 
13.8 อื่น ๆ : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ  
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด 
ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดให้ข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกวา่
สว่นของทนุที่กองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 
  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
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เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน หรือค าขอใช้บริการอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 5.2.2 1) หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
พร้อมค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 5.2.2 2)  และ          
ผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ การขายหรือรับซือ้คืนใน
นามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่  ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนั
เดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือช่ือใน
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วนและผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้ สัง่ซือ้เป็น
เอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ย
ลงทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึ
รายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ
จะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงิน
ที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :ไมม่ี 
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและ มใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุในกรณีที่ผู้ออกตรา



กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics                                                                                                             120 

สารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีทีบ่ริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มี ช่ือ                   
อยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็น
ผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  
 
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้น
แตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
16.1.3 เมื่อมเีงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลีย่
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 
16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว  ต่อมาปรากฏว่ากองทนุได้รับช าระ
หนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บ ริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ห้ รือสิทธิ เ รียกร้องของกองทุนเป็นศูนย์   
 
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  
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ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ี
กองทนุจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 
 
16.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
 
 (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้  ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่ง
หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการอาจน าเงิน
ได้สทุธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  จะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ 
ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้ม
กบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุก็ได้ 
 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 

17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ใน
กรณีดงันี ้
(ก) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ยและการโอนหนว่ยลงทนุจะท าให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทนุสงูตาที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 
เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หนว่ยลงทนุจะท าให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ตามที่ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
1. หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้กอ่นวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
3. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ 
 

18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไป
ตามรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ"  

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มกีารแบง่ชนิด
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หนว่ยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนดิใด ๆ มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพยีงรายเดียว บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่ และบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชี
แบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคล หรือ กลุม่บคุคลเดยีวกนั
นัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือจะ
ด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดได้ 

2. การขอมตผิู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการด้วย
การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือขอมติทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏวา่มติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กิน
ร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติพิเศษ  
ซึง่ให้รวมถึง  
(ก)  การเปลีย่นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

รวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   
(ค)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ

ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 
(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม

ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดยีวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  
(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ค)  การเพิ่มทนุ 
(ง)  การเพิม่จ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(จ)  การเพิม่ความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ

กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอยีดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
4. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษัท
จดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   
(4.2)  การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิด้อยลง   
(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการ

ลงทนุ  
(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 
  
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึง่ ต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถงึไมท่ าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวง 
  
5  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอเป็น
หนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   

 
6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการ
จัดการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  

 
   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
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ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้
ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตนิัน้
เสยีไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับ
มติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่ วยลงทุน
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่
ชนิดหน่วยลงทนุการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดใน
ประกาศนีแ้ล้วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิดโดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่เท่ากนัต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่
กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี 

 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพนั : 

การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไป
ตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 18/2554 กรณีกองทนุ
รวมมีประกัน และข้อก าหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจัดการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด 

 ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการ
และเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : 
 
21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ม ี
 
21.2  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
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22.  การเลกิกองทนุรวม : 
22.1 เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ : 
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 

ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
2. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุปลายทางในต่างประเทศ และกองทนุปลายทางในต่างประเทศดงักลา่ว  ที่กองทนุเข้าลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี ้ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วประสงค์ที่จะเลิกกองทุน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ 
 
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใด
ติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในต่างประเทศ นัน้ แต่ทัง้นี ้
ส าหรับกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ ที่ไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นรายวนั หรือกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ นัน้ ไมไ่ด้มีการซือ้ขายเป็นรายวนั ให้พิจารณาที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองใน
สามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ  
 
3. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน  ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
5. ส านกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้  
จดัการ หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็น
การเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด  และส านกังาน
ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน 
ซึง่ในกรณีที่ไมม่ีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง และส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ  และ
บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านกังานสัง่ได้  หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทนุ
รวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
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6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 
 
1. เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลกัฐานวา่สามารถติดตอ่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ แจ้งเป็นหนงัสอืถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมทัง้แจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่นระบบที่จดัไว้
บนเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1 
 
(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิ 
 
(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสบิวนัท าการ
นบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิ
กองทนุเปิดนัน้ 
 
เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (ค) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการ
ช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 
2. เมื่อจะมีการเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุ
ลว่งหน้าบริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้
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ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานวา่ 
   สามารถติดตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ 
ข) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และแจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่น
ใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ห้าวนัท าการ  เช่น ประกาศ
ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
 
ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3. การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ : 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกั
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

23. การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ :  

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

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัจิากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวมถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


