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ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนยิำม : เป็นไปตำมประกำศ 
 
 

รำยละเอยีดโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม 
 
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 Dynamic Leisure and Entertainment 

 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TMB EASTSPRING Dynamic Leisure and Entertainment Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่ : TMB-ES-CHILL 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5   ประเภทการขาย  : ขายหลายครัง้ 

 
1.6  การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

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

เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ หรือ  

https://www.tmbameastspring.com/
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2.ในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ครัง้แรก ต า่กวา่ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และ
บริษัทจดัการประสงค์จะจะยตุิโครงการ  
  
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  : 5,000.00 ล้านบาท 
 
2.1.1. จ านวนเงินทนุของโครงการเร่ิมต้น : 5,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  :  

•    ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท(Green shoe) 

•    ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการ แตย่งัไมเ่ต็มจ านวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
และอาจด าเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว 

•     บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่การเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
2.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 

2.4   จ านวนหนว่ยลงทนุ : 500,000,000.00   หนว่ย  
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2.5   ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  

 

2.6   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1  บาท  

 

2.7   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 
 

2.8   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 1 บาท 

 

2.9   จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 

 

2.10   มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  

 

2.11   จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 
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 :  

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Invesco Dynamic 
Leisure and Entertainment ETF โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลอืลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 
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3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
 
3.3  ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

       - กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

         ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF         
กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

 
3.4 ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 
 
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. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทนุหลกั  

2.กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทนุหลกั) มีการเคลือ่นไหวตามดชันี (Index 
Tracking) 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :  
การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลัก คือ  Dynamic Leisure & Entertainment 
Intellidex Index ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบเทา่คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ
ผลตอบแทน 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้            
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั 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  
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Invesco Dynamic 
Leisure and Entertainment ETF (กองทุนหลกั) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, 
Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  

กองทุนหลกัมุ่งหวงัให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดชันี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index 
โดยกองทุนหลกัจะลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทัง้หมด ในหลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี
อ้างอิง โดยดชันีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 30 บริษัท ที่
ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกบัการพกัผอ่นและความบนัเทิง ซึง่รวมถึงบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการออกแบบการผลิต
หรือการจดัจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในอตุสาหกรรมสนัทนาการและความบนัเทิง  ซึ่งบริษัทดงักลา่วถกูคดัเลือก
ตามเกณฑ์การลงทนุที่หลากหลาย อาทิ โมเมนตัม้ของราคา โมเมนตัม้ของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การ
วิเคราะห์เชิงคณุภาพ และการประเมินมลูคา่  

กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกั มีการระดมเงินจากนกัลงทนุในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และน าไปลงทนุในรูปสกุลเงินประเทศ
ตามแตล่ะประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ 

สว่นท่ีเหลอืบริษัทจดัการจะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 
หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศได้ หรือเปลีย่นกลบัมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ท าให้ระดบัความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบั
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุใน กองทนุหลกัจะอยูใ่นรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จดัการกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่า
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้ จัดการกองทุนอาจ
พิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 
บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความ
เสีย่งในกรณีที่คา่เงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 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 ้
กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือต ่ากวา่ระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหนว่ยลงทนุ (class) และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศ
ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (class) หรือกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุลงทนุ
นัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทนุลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบาย
การลงทนุ เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิด
ภยัพิบตัิหรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทนุ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุตา่งประเทศ หรือในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถ
เข้าลงทนุในกองทนุหลกัได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ไม่เหมาะสม
อีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศดงักลา่วต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ที่มีนโยบาย
การลงทนุใกล้เคียงกนัอย่างมีนยัส าคญัหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
ดงักล่าวต ่ากว่าตวัชีว้ดั (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนงัสือชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทนุต่างประเทศกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบั
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ดแูลกองทนุตา่งประเทศหรือมีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบที่อาจสง่ผลต่อการด าเนินการของกองทนุในฐานะผู้ลงทนุ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว  หรือบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นการ
สง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัจากตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอื่น โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและความเหมาะสม
ในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั รวมถึงขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงสกุลเงินซือ้ขายในกองทนุหลกัจากสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ เป็นสกลุเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไม่ขดักับวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และ
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

 

 
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ซึ่งบริหารและจัดการ
โดย Invesco Capital Management LLC โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับ ผู้ ลงทุนต่างๆ              
ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail investors) และผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors)    

ปัจจยัความเสีย่งและข้อมลูที่เก่ียวกบัการลงทนุท่ีส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสอืชีช้วน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมแล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Invesco Dynamic Leisure and 
Entertainment ETF เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs 

ชื่อ กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

โครงสร้างของกองทนุ 
Invesco Dynamic Leisure 
and Entertainment ETF 

ISIN Code                  :  US46137V7203 
Bloomberg Code       :  PEJ : US 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date)  : 23 มิถนุายน 2548 
สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ  (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) : Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index 
ตลาดหลกัทรัพย์          : New York Stock Exchange 

วตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุ 

กองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF มีนโยบายการลงทนุ
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทัง้หมด ในหลกัทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดชันีอ้างอิง โดยดชันีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจ านวน 30 บริษัท ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับการพกัผ่อนและความ
บันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจหลกัในการออกแบบการผลิตหรือการจัด
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสนัทนาการและความบนัเทิง  ซึ่งบริษัท
ดงักลา่วถกูคดัเลอืกตามเกณฑ์การลงทนุท่ีหลากหลาย อาทิ โมเมนตัม้ของราคา โม
เมนตัม้ของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการ
ประเมินมลูคา่ 
 
ภายหลงัจากที่กองทนุลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ในหลกัทรัพย์ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีอ้างอิง กองทนุอาจลงทนุสินทรัพย์ที่ไม่รวมอยู่ในดชันีอ้างอิง
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และอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน รวมทัง้ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
กองทนุอื่น ๆ หลกัทรัพย์แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์  
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกบัดชันีอ้างอิง และเพื่อบริหารกระแสเงินสด 

รายละเอียดของดชันี 
Dynamic Leisure & 
Entertainment IntellidexSM 
Index 

ดชันี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index ซึง่ประกอบด้วย 
หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 30 บริษัท ที่ด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวข้องกบัการพกัผอ่นและความบนัเทิง ซึง่หมายรวมถึงบริษัทท่ีด าเนินธรุกิจ
หลกัในการออกแบบการผลิตหรือการจดัจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในอตุสาหกรรม
สนัทนาการและความบนัเทิง ซึ่งบริษัทดงักลา่วถกูคดัเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่
หลากหลาย อาทิ  โมเมนตัม้ของราคา โมเมนตัม้ของผลประกอบการ การ
บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ และการประเมินมลูคา่ 
กองทุนและดัชนีได้รับการปรับสมดุลและทบทวนเป็นรายไตรมาสในเดือน
กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายน 
 

กลยทุธ์ในการลงทนุ กองทนุลงทนุโดยใช้วิธีการ full replication (full replication หมายถึง การลงทนุใน
หลกัทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบในดชันีอ้างอิงในอตัราสว่นที่ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง
ดังกล่าว) กับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่กองทุนไม่สามารถ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีในสดัสว่นการลงทนุตามดชันีอ้างอิง 
กองทุนอาจจะลงทุนในตัวอย่างหลกัทรัพย์ (sample of securities) ที่อยู่ในดัชนี
อ้างอิงได้ 
วิธีการ "sampling" คือ การท่ีกองทนุใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเลอืกหลกัทรัพย์
จาก universe ของดชันีอ้างอิงเพื่อให้ได้ตวัอยา่งหลกัทรัพย์  (sample of securities) 
ที่มีลักษณะการลงทุนโดยรวมคล้ายกับดัชนี อ้างอิง ในแง่ของปัจจัยเสี่ ยง 
ผลตอบแทน และคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการถ่วงน า้หนักอุตสาหกรรม มูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ความแปรปรวนของผลตอบแทน การประเมินผลก าไร
ผลตอบแทน และลกัษณะทางการเงินอื่น ๆ ของหลกัทรัพย์ 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล มี (จ่ายทกุๆ 3 เดือน)  
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 
บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management Company)  

Invesco Capital Management LLC 
3500 Lacey Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515 

ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

BNYM 
240 Greenwich Street, New York, New York 10286 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers LLP 
One North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 
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2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ส าคญัของกองทนุ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* ร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Entry charge) ไมม่ี 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Exit charge) ไมม่ี 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ Administration 
Fee)  

ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดที่ประมาณการได้ (Ongoing charge) 

ร้อยละ 0.69 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
หมายเหต ุ: 
1.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน  เพื่อเป็นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เงินจ านวนดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
2.อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ของ
กองทนุหลกัได้ ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว      

 
 
3.12 รำยละเอยีดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ 

 
3.13 ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุน : เป็นไปตำม
ประกำศ 
 
 

3.14 อัตรำสว่นกำรลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมขอ้นี้จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมทีป้ระกำศก ำหนด 
 
 
4. กำรแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit)  :  ไมม่ ี
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5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

 
สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตบ์ลจ. 

 
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

 
สำมำรถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตบ์ลจ. 

 
 

7. กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

 
7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 
- เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 

สามารถดขู้อมลูในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 
 

      7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
 

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 

http://www.tmbam.com/
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บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคนื
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 

7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส(์ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการ
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) หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิ ธีการอื่นที่
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  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการอาจให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล เว้นแตเ่ป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ
จะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะท ารายการผ่าน
บริการนีไ้ด้ 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุก
วันท าการ ตามเวลาท าการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

 
7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 

 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนั
ดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป หรือใน www.tmbameastspring.com  หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
และทัว่ถึง 
 

ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันท าการรับซือ้คืนดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน  
www.tmbameastspring.com  หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 
 

อืน่ๆโปรดระบ ุ: 
(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 
 

http://www.tmbam.com/
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การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

  
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายของทางราชการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด 
 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8    รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิม่เตมิ :   
 

7.8.1 รายละเอียดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนนี ้
 

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบั
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 านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ       
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสอืชีช้วน) 
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2)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดท าการใน
ตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการช 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 ถือหน่วยลงทุนท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบุ
ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและน าเช็ค
ดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายใน  
5 วนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัท า
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่
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
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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
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  

 
7.8.2 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัผูล้งทุนทีส่นใจลงทุนในหน่วยลงทุนควบกรมธรรม ์

ประกนัชวีติ 

1. ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต  หรือตวัแทนทีบ่ริษัทประกนัชีวิตก าหนด (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าในการขายคืนหนว่ยลงทนุ เง่ือนไขในการขาย
คืนหนว่ยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ใน
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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 บริษัทประกนัชีวติที่ออกกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทุน) ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่การช าระราคาซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วใน
โครงการ) โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดในโครงการ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ี
ได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
ท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช 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 

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
- ไมม่ี -   
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8. กำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์
บลจ. 

 
9. กำรช ำระคำ่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ:  
 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้
ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
10. กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 
10.1  บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 (1)  บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัต่อไปนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช 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 
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 (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 าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
11. กำรไมข่ำยหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ:  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ 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 และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึ น้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 

 (ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

 (ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
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  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
ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม                   
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์
ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
11.2 เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
 (1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค 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 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสั่ งซือ้ / ค าสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราว
หรือถาวรก็ได้ 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า โดยติด
ประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื อ้คืน และแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที่ประกาศหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร 
 
12. กำรหยดุรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : เป็นไปตำมประกำศ 

 
13. เงือ่นไขและขอ้จ ำกดัในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ 

13.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ิน
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา  2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ใน และ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/
รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตาม
ข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบัหรือ
เพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 

  13.2 เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ :  

  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มกีารโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่ง
กองทนุใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุ 

 
14. กำรจำ่ยเงนิปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 

14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  ไมม่ี 

14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :   ไมม่ี 
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15. คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

 
15.1คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)*  : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)*  :  

รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.7450 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
คา่ธรรมเนียมรวม รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 

      
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี* :  
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 
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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 
 
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 รับฝากหลกัทรัพย์สิ นใน
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  
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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) รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเข้าถึง
ข้อมลูที่เป็นสว่นประกอบของดชันีผา่นช่องทางตา่งๆ อาทิ เช่น Bloomberg เป็นต้น 
 
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 
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คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  : มี 

รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่
เทา่กนั รวมถึงขอสงวนสทิธิในการแก้ไข ยกเลกิ หรือเพิ่มเติมการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 
 

15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  : ไมม่ี  
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  :  
 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switching In)  : มี 
รายละเอียด / จ านวน / อตัรา 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้  ผู้ลงทนุทราบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุ   
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยติดประกาศที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 

http://www.tmbam.com/
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อนึ่ง บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้า  
 
บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่
ไม่เท่ากนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดตอ่ไป โดยติดประกาศดงักลา่วที่ส านกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุเพื่อให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 
หากมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท า
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือที่ www.tmbameastspring.com 

 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching Out)  : ไมม่ ี
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี 
ในอตัรา 5.00 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000.00 หนว่ย หรือเศษของ 1,000.00 หนว่ย 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ตอ่หนว่ยลงทนุทกุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 หนว่ย แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่ 100 บาท 
และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน อัตรา
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้ามี)  
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี 

ฉบบัละ 50.00 บาท 

15.3.6  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) : ไมม่ี 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ  : มี 
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราร้อยละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

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

สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน .หรือราคาสบัเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สบัเปลีย่นออก  

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

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่
เกิดขึน้จริง   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูใน
ทะเบียน ตามที่จ่ายจริง  

บริษัทจัดการอาจจะยกเว้นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้บริษัท
จดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า 
 
15.3.7.2 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
 
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 
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ส าหรับคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 7 ถึง 16 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 10 ในส่วนค่าใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก
global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) 
นัน้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีารลด
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางที่เข้าถงึได้งา่ย
และทัว่ถึง 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม

หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ โดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 

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 หรือช่องทางทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 

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. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หน่วย  
     ลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทนุไม ่  
     ถกูตอ้ง :  

 
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 ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด 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 โดยใช้ข้อมูลที่
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 ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื อ้คืนหน่วยลงทนุที่ประกาศข้างต้น 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
ซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (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  
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(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(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) 
 



กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                                                                                                             35 

3.นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง หากการไม่
ถกูต้องดงักลา่วมีมลูคา่ตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูต้อง ให้บริษัท
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)  จดัท 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
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ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
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.  ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง : 

 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
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17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

17.3 ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) 
: ไมม่ี 

17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุ (Outsource) 
: ไมม่ี 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
17.5 ที่ปรึกษา : ไมม่ ี
 
17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี
 
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี : นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
  รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
เป็นไปตามประกาศ 
 
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 :  สามารถดูข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : เป็นไปตาม
ประกาศ 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : เป็นไปตามประกาศ 
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ข้อผูกพันกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 
 

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  
 

ก)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุ
รวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
mailto:marketing@tmbameastspring.com
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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  
 
ฏ)  สัง่ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจน

ช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กองทนุภายใต้รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15.2 
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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 ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก 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  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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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
จัดท าและส่งรายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 
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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  
 

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
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิ
อื่นนัน้มีมูลค่าเกินอตัราที่ก 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
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการ
กองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  
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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  

 
(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของ

บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
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(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 มูลคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้
คืน และราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุตามราคาที่เป็น

ธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่าหรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมด

ในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักล่าวคิด
เป็นจ านวนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คนื
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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 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

 
14.2  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

 
(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมและตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลง
ลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่
บนปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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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 านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น 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
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์  มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
หนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
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(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  
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 รวมถึงระบบอื่นใดที่เ ก่ียวข้อ ง ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
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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  
 
6.    ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 022991111 และสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ 
 

http://www.tmbam.com/
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 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัท
จดัการ ที ่www.tmbameastspring.com 
 

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

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

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

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  
 

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 
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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  

 
ข)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  

 
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  

 
วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับ
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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
หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 

  13.4.2 เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกนัชีวติ :  
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  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้มกีารโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ การสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีของผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ 

 
13.5  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ซึง่เป็นไปตามหวัข้อ 

"การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" ใน

สว่นรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุรวม และในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่

ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นเจ้าของ

บญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุนัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้

หวัข้อ "การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการ

จดัการ" ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 

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
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  
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ยกเว้น กรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไป
จ าน าเป็นหลกัประกนั 

การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมายื่น
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 ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ  
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 
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และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
 

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  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วนและผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้ สัง่ซือ้เป็น
เอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ย
ลงทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทุนมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึ
รายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ
จะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงิน
ที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :ไมม่ี 
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
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หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและ มใิช่หลกัประกนัเพื่อ
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มี ช่ือ                   
อยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ 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 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บ ริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ห้ รือสิทธิ เ รียกร้องของกองทุนเป็นศูนย์   
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16.2.1 กอ่นการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  
 
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) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ไ ด้ 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 
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กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน  และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
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  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ใน
กรณีดงันี ้
(ก) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหนว่ยลงทนุจะท าให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ
รวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หนว่ยลงทนุจะท าให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการ
จดัการกองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
1. หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้กอ่นวนัที 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"  
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ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มกีารแบง่ชนิด
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  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยั งผู้ 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 
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(จ)  การเพิม่ความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(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)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกับนโยบายการ

ลงทนุ  
(4.4)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)  
  
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึง่ ต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถงึไมท่ าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวง 
  
5  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอพร้อม
ทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระคา่ธรรมเนียมตอ่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส 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  
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   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
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 านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่
ชนิดหน่วยลงทนุการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดใน
ประกาศนีแ้ล้วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิดโดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่เท่ากนัต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ ได้รับผลกระทบแล้วแต่
กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี 

 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพนั : 

การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไป
ตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
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 าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
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. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ และกองทนุปลายทางในตา่งประเทศดงักลา่ว ที่กองทนุเข้าลงทนุมี
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี ้ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วประสงค์ที่จะเลิกกองทนุ  
โดยค านงึถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางใน
ตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) 
 
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนั
ท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ 
(กองทนุหลกั) นัน้ แตท่ัง้นีส้ าหรับกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ที่ไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิเป็นรายวนั หรือกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) นัน้ ไม่ได้มีการซือ้ขายเป็นรายวนั ให้พิจารณาที่
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) 
 
3. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน             
ที่จ 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
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บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านกังานสัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทนุ
รวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
 
6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 
 
1. เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดตอ่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ แจ้งเป็นหนงัสอืถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมทัง้แจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่นระบบที่จดัไว้
บนเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุ
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 
 



กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment                                                                                                             66 

2. เมื่อจะมีการเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุ
ลว่งหน้าบริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
ก) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลกัฐานวา่สามารถติดตอ่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุได้ ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท 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 และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช 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
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ลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 


