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คาจากัดความ
โครงกำร

หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ
หุ้นระยะยำว

กองทุน

หมำยถึง กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว

หน่วยลงทุน

หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ
หุ้นระยะยำว

บริ ษัทจัดกำร

หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

นำยทะเบียนหน่วยลงทุน

หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หมำยถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนมอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่
ขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมำยถึง ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดที เอ็ ม บี ไทย มิ ด สมอล ผัน ผวนต่ ำ
หุ้นระยะยำว

วันทำกำรซื ้อขำย

หมำยถึง วันทำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำร
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด

มูลค่ำหน่วยลงทุน

หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ หำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำรที่คำนวณ

รำคำขำยหน่วยลงทุน

หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำ
กำรซือ้ ขำยนัน้ บวกด้ วยบวกส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
(ถ้ ำมี)

รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมำยถึง รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้น
วันทำกำรซื ้อขำยนันหั
้ กด้ วยส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)
(ถ้ ำมี)
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ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน
(Spread)

หมำยถึง มูลค่ำที่จะถูกรวมเข้ ำไปเป็ นรำคำขำยหน่วยลงทุนหรื อหักจำกมูลค่ำ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้
ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตรำร้ อยละไม่เกิน 0.25 ของ
มูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำขำยหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และส่วนต่ำงดังกล่ำวจะถูกนำส่งเข้ ำหรื อตกเป็ นของ
กองทุนทังจ
้ ำนวน เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของกองทุน

บริ ษัทจดทะเบียน

หมำยถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญำตให้
ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำเสนอซื ้อ

หมำยถึง คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทัว่ ไปที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
ต้ องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร

แก้ ไขรำคำย้ อนหลัง

หมำยถึง แก้ ไขรำคำหน่ว ยลงทุน ที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ งให้ เป็ นรำคำหน่ว ยลงทุน ที่
ถูกต้ อ งโดยแก้ ไขรำคำย้ อนหลังตัง้ แต่วันที่รำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องจนถึงปั จจุบนั

กำรชดเชยรำคำ

หมำยถึง กำรเพิ่มหรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขำยคืนหน่วย
ลงทุนที่มีรำคำไม่ถูกต้ อง หรื อกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับส่วน
ต่ ำ งของรำคำหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไม่ ถูก ต้ อ งกับ รำคำหน่ ว ยลงทุน ที่
ถูกต้ องแทนกำรเพิ่มหรื อลดจำนวนหน่วยลงทุน

บริ ษัทย่อย

หมำยถึง บริ ษัทจำกัดที่ตลำดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อย
ละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จำกัด นัน้

กิจกำร

หมำยถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มี
หลัก ทรั พย์ ซือ้ ขำยในศูน ย์ ซือ้ ขำยหลักทรั พ ย์ หรื อบริ ษั ทมหำชน
จำกัด

กลุม่ กิจกำร

หมำยถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่สภำวิชำชีพ
บัญชีกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
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มติพิเศษ

หมำยถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ ำร่ วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ซึ่ ง ส่ง หนัง สือ แจ้ งมติ แ ละมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

มติเสียงข้ ำงมำก

หมำยถึง

มติ ข องผู้ถื อ หน่ วยลงทุน ที่ มี ค ะแนนเสีย งข้ ำ งมำกของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ ำร่ วมประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

สถำบันกำรเงิน

หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของ
สถำบันกำรเงิน

สมำคม

หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตและจด
ทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทำกำรส่งเสริ มและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับ
กำรจัดกำรลงทุน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.

หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เงินสำรอง

หมำยถึง จำนวนเงินที่ตงส
ั ้ ำรองเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรทรัพย์สนิ ที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

สิทธิเรี ยกร้ อง

หมำยถึง สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของสถำบันกำรเงินตำม
กฎหมำยว่ำ ด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน

กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) หมำยถึง

กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund) ที่จดั ตังขึ
้ ้น
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
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คาศัพท์
เงินฝำกหรื อตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำก

เงินฝำกอิสลำม

แบบ filing

คาอธิบายศัพท์
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำมหรื อตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนอเดียวกับเงิน
ฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรออมสิน
ข้ อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝำก โดยคูส่ ญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝำกสำมำรถเรี ยกคืนเงินต้ นจำก
คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝำกได้ เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

Benchmark

ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีกำรเผยแพร่
อย่ำงกว้ ำงขวำงและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนัน้

CIS operator

บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

concentration limit

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรที่ลงทุน

counterparty limit

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ

CRA

สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เว้ นแต่ที่กำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะตำม
ประกำศ

credit rating

อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรหรื อสัญญำ

derivatives

สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ

derivatives on organized
exchange

derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives

discount rate

อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตรำสำรที่มกี ำรลงทุนที่จะใช้ ในกำรคำนวณ
มูลค่ำของหลักทรัพย์หรื อตรำสำรนัน้
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guarantor rating

อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลัก
หลังหรื อผู้ค ้ำประกัน

international scale

มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่ำงประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้

issue rating

อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ

issuer rating

อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรื อคูส่ ญ
ั ญำ

national scale

มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบภำยในประเทศ

regulated market

ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสือ่ สำรระหว่ำงผู้ค้ำเพื่อให้ เกิดกำรเจรจำต่อรอง
ซื ้อขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้
โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยูภ่ ำยใต้ กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรื อหน่วยงำนที่
ทำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์หรื อตรำสำรที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์

OTC derivatives

derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives

product limit

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ

single entity limit

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญำ

SIP

Specific Investment Products

TBMA

สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำร
ให้ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

underlying

สินค้ ำ ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้ำงอิง

หน่วย CIS

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
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ทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
หน่วย infra

กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรื อตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริ มทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ทอี่ ยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน

net exposure

มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่วำ่ เป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมผ่ำนกำร
ลงทุนในตรำสำรหรื อสัญญำที่ให้ ผลตอบแทนโดยอ้ ำงอิงอยูก่ บั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผล
ให้ กองทุนมีควำมเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703
Website: https://www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร : กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : TMBTMSMVLTF
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5

ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้

1.6

กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด

1.7

อำยุโครงกำร : ไม่กำหนด

1.8

อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : -

1.9

อำยุโครงกำร :

เงื่อนไข
สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
อนึ่ง ผู้ถื อหน่วยลงทุน ที่ซื อ้ หน่วยลงทุน โดยเป็ นไปตำมเงื่ อนไขสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ที่ ก รมสรรพำกร หรื อ
กฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนด และลงทุนตำมเงื่อนไขของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเท่ำนัน้ จึงเป็ นผู้มีสิทธิที่จะ
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ตำมเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรกำหนด โดยหำก
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่ำว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี และ
จะต้ องชำระคืนเงินภำษี ที่ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิ่ม ให้ แก่กรมสรรพำกร

1.10 ลักษณะโครงกำร : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุน
ที่เสนอขาย :
2.1

จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 1,000.00 ล้ ำนบำท

2.2

เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) : โดยในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำรอำจเสนอขำย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรหรื อไม่เกิน 150
ล้ ำนบำท

2.3

มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บำท

2.4

จำนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.00 หน่วย

2.5

รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท

2.6

มูลค่ำขันต
้ ำ่ ของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1.00 บำท

2.7

มูลค่ำขันต
้ ำ่ ของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บำท

2.8

มูลค่ำขันต
้ ำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืน : 1 บำท

2.9

จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : ไม่กำหนด

2.10 มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : ไม่กำหนด
2.11 จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : ไม่กำหนด
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
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บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อกำรสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนครัง้ ถัดไป และ/หรื อ มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บำท และ/หรื อ
จำนวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่ำได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว (ทังนี
้ ้ หำกในกรณีทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินกำรดังกล่ำว) โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่ที่ทำกำรของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และประกำศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทำง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมนิยำม
ของ FTSE โดยมีเป้ำหมำยที่จะสร้ ำง portfolio ที่มีค่ำควำมผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand
Mid / Small Cap (Total Return)
3.2 ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกองทุน : ตรำสำรทุน
3.3 ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF)
3.4 ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบไม่มีควำมเสีย่ งต่ำงประเทศ
3.5 นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) : ไม่มี
3.6 กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ: ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสีย่ ง
(Non- Hedging)
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีกำรในกำรคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100
3.7 กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Notes) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริ หำรกองทุน (Management Style) :
กลยุทธ์ กำรลงทุนตำม Model ที่พฒ
ั นำโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรี ยกว่ำ FTSE Thailand Mid / Small
Cap MinimumVariance (Total Return) เพื่อให้ ควำมผันผวนของพอร์ ตกำรลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ
(Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้ำงอิง
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) : ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตำมที่บริ ษัทจัดกำร
เห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนด โดยบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูล
และแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และ
เหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุน
สำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดสมำคม
บริ ษัทจัดกำรลงทุนและ/หรื อ ประกำศ ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำน
กำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรื อ กำรเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดในกำรใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่
ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จัดทำหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
เปลี่ย นแปลงดังกล่ำวให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ทรำบล่วงหน้ ำ ผ่ำนกำรประกำศในเว็บ ไซด์ ของบริ ษั ทจัดกำร
ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11 รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียด :
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ MAI
ตรำสำรทุน หรื อ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ที่อ้ำงอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรื อกลุม่ หุ้นของบริ ษัท
จดทะเบียน โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรื อ หน่วย Property และ/หรื อ ตรำสำรทำงกำรเงิน หรื อ
ตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝำก รวมถึงทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเพิ่มเติมหรื อให้ ควำมเห็นชอบ โดยกำรลงทุนนันจะต้
้
อง
เป็ นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้ กองทุนมีฐำนะกำรลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสำมัญ หรื อตรำสำรทุนโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บัญชีน้อยกว่ำร้ อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
อย่ำงไรก็ ดี กำรลงทุนในหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และ/หรื อ หน่วย Infra และ/หรื อ หน่วย Property รวมถึง
หลักทรัพย์อื่น ที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บัญชีจะไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆข้ ำงต้ น ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับน ้ำหนักที่เป็ นส่วนประกอบของ
Model ที่ พัฒ นำโดย FTSE Group (FTSE) ที่ เรี ย กว่ำ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance
(Total Return) โดยกำรน ำหลักทรั พ ย์ ในดัช นี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ ำสูต รกำร
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คำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ควำมผันผวนของพอร์ ตกำรลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (Minimum
Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท จั ด กำรขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพั ฒ นำ/เปลี่ ย นแปลง Model ที่ อ ำจพั ฒ นำโดยบริ ษั ท จั ด กำรหรื อ
ผู้พฒ
ั นำโปรแกรมรำยอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์กำรลงทุนเช่นเดิม และถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว
ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ดัช นี FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็ นดั ช นี ที่ จัด ท ำขึ น้ โดย
FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้ คดั เลือกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริ ษัทที่
มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเกณฑ์กำรระบุขนำดของบริ ษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็กนัน้ FTSE ได้ ทำกำร
จัดอันดับหลักทรัพย์จำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญี่ ปน)
ุ่ โดยเรี ยงตำมมูลค่ำรำคำตลำด (Market
Capitalization) จำกมำกสุดไปน้ อยสุด ซึ่ง หลักทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมำกกว่ำร้ อยละ 68 ถึงร้ อยละ 98 ของ Index
Universe จะถูกจัดอันดับเป็ นหลักทรัพย์ที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก ทังนี
้ ้ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small
Cap (Total Return) จะเปิ ดเผยใน website ของบลจ.ทหำรไทย (www.tmbameastspring.com)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงดัชนีที่กองทุนใช้ อ้ำงอิงในกำรสร้ ำงผลตอบแทนไปใช้ ดชั นีอื่น
ใดแทน ในกรณี ที่ ดัชนี ดังกล่ำ วถูก ยกเลิก หรื อ ไม่มี ก ำรค ำนวณ โดยดัชนี ที่ ใช้ อ้ ำงอิงจะต้ องเป็ นดัชนี ที่ ใช้ วัด
ผลตอบแทนกำรลงทุนหลักทรัพย์ ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว
รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return)
FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็ น Model ที่พฒ
ั นำโดย FTSE Group
(FTSE) ที่จดั ทำขึ ้นโดยกำรนำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ ำสูตรกำร
คำนวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงควำมผันผวนของพอร์ ตกำรลงทุนโดยรวมให้ มีค่ำ
ควำมผันผวนอยู่ในระดับต่ำ (Minimum Variance) ซึ่งกำรคำนวณจะสอดคล้ องกับหลักกำรของ FTSE Global
Minimum Variance Index ที่ใช้ ผลตอบแทนรำยวันย้ อนกลับไป 2 ปี เพื่อคำนวณ covariance matrix โดยจะ
เลือกลงทุนตำมเกณฑ์ของ FTSE ซึง่ รำยชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ ในกำรคำนวณดัชนีจะมีกำรเปลีย่ นแปลงทุกๆ 6 เดือน
การปรับรายชื่อหลักทรัพย์
FTSE จะทำกำรปรับรำยชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนทุก 6 เดือน โดยจะเริ่ มลงทุนในรำยชื่อหลักทรัพย์ใหม่ในสัปดำห์ที่
สีข่ องเดือนมีนำคม และในสัปดำห์ที่สี่ของเดือนกันยำยน ทังนี
้ ้กองทุนขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรปรับ
รอบรำยชื่อหลักทรัพย์ใหม่ ให้ สอดคล้ องกับ FTSE หำก FTSE เปลีย่ นแปลงรอบกำรปรับรำยชื่อหลักทรัพย์
กองทุนอำจจะเข้ ำทำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริ หำรกองทุน (efficient
portfolio management) ซึง่ รวมถึงกำรป้องกันควำมเสีย่ ง (Hedging) เช่น กำรทำสัญญำสวอป และหรื อสัญญำ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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ฟอร์ เวิร์ดที่อ้ำงอิงกับรำคำตรำสำร / รำคำดอกเบี ้ย หรื อตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ประกำศกำหนด
เช่น กองทุนรวมอำจเข้ ำลงทุน ในสัญ ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ (Futures) แทนกำรลงทุน โดยตรงในหุ้นสำมัญ ให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ หรื อ กองทุนรวมอำจเข้ ำลงทุนในสัญญำขำยตรำสำรล่วงหน้ ำ (Forward
Contract) เพื่อลดอำยุ Portfolio Duration และอำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง
(Structured Note) รวมทังกองทุ
้
นอำจทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน
(Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรื อหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่ อ ถื อต่ำกว่ำอัน ดับที่ สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade) และตรำสำรทุนที่ ไม่ได้ จดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)
3.12 รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : ไม่มี
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนหรื อแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำง
ใดอย่ำงหนึง่ หรื อหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ
หรื อมีประกำศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น
และหำกบริ ษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ลงทุนภำยใต้ แนวทำงที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ดังกล่ำว โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนกำรดำเนินกำร ทัง้ นี ้ ในกรณี ดงั กล่ำวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนภำยใต้ สถำนกำรณ์นนๆ
ั ้ โดยคำนึงถึ งและรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยจะไม่ถือ
ว่ำเป็ นกำรดำเนินกำรที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร
1.1 ตรำสำรทุน
1.1.1 หุ้น
1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นหุ้นหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
(share warrants)
1.1.5 ตรำสำรทุนอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรทุนตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมที่
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
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1.2 ตรำสำรหนี ้
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตรำสำร Basel III)
1.2.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
1.2.5 ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory Note : P/N)
1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.2.8 ตรำสำรหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรหนี ้ตำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมที่
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
1.3 ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน (ไม่รวมตรำสำร Basel III)
1.4 ตรำสำร Basel III
1.5 ศุกกู
1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants : DW)
1.7 ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note : SN)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทจัดกำรจะสำมำรถลงทุนได้ ตำมข้ อ 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตรำสำรตำมหลักเกณฑ์
ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขที่ทำให้ ผ้ ลู งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
2.2 สำมำรถเปลี่ยนมื อได้ (รวมถึงกรณี ที่เป็ น B/E P/N หรื อ S/N ที่มี เงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรที่บริ ษัทจัดกำร สำมำรถเข้ ำถึงได้ เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจลงทุนได้ อย่ำงสม่ำเสมอ และมีข้อมูลรำคำที่สะท้ อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่ำว
ต้ องอ้ ำงอิงจำกแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถื อได้ ซึ่งจัดทำตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สำกล
2.4 ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำ B/E หรื อ
P/N ดังกล่ำวต้ องมีกำรรับอำวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ.บง.หรื อ บค.ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2.4.2 ธนำคำรออมสิน
2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
2.4.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
2.4.5 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 2.4.1 – 2.4.7
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ทังนี
้ ้ กำรอำวัลหรื อกำรรับรองดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรอำวัลหรื อกำรรับรองผู้สงั่ จ่ำยหรื อผู้ออกตัว๋ ทัง้
จำนวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
2.5 กำรลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.5.1 SN มี ก ำรจ่ ำยผลตอบแทนโดยอ้ ำ งอิ งกับ underlying ประเภทเดี ย วกับ underlying
ของ derivatives ตำมที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้ อ1
2.5.2 หำกกำรลงทุนใน SN จะมีผลทำให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้ อ งเป็ นทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน สำมำรถลงทุน ได้ เว้ น แต่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึ่ง
ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ น
ทรั พ ย์ สิน ที่ สำมำรถเปลี่ย นมื อ ได้ โดยก่ อ นกำรลงทุน บริ ษั ท จัด กำรต้ อ งจัด ให้ มี ก ำร
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนที่อำจทำให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สินดังกล่ำวไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.5.3 ในกรณีทตี่ รำสำร SN ดังกล่ำวมีข้อกำหนดห้ ำมเปลีย่ นมือ ต้ องจัดให้ มีข้อตกลงให้
คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ยินยอมให้ กองทุนสำมำรถไถ่ถอน SN ดังกล่ำวก่อนครบอำยุ เมื่อ
บริ ษัทจัดกำรร้ องขอได้
2.5.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ เสนอขำยในประเทศ บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรจัดให้ มีข้อตกลง
กับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนกำรลงทุน
2.5.4.1 ให้ ผ้ ูออก SN คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่
15 และวันสุดท้ ำยของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำ
กำรของบริ ษัทจัดกำรให้ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อรำคำของ SN อย่ำงมีนยั สำคัญ
ให้ ผ้ อู อก SN คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ควำมในวรรคหนึ่งไม่นำมำใช้ บงั คับกับกรณีที่เป็ น SN ซึ่งขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำย
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออกใหม่

ส่ วน ที่ 2 : ท รั พ ย์ สิ น ป ระเภ ท ห น่ วย CIS ห น่ วย infra และห น่ วย property ต้ องมี คุ ณ สม บั ติ
และหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายไทย
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร
ทำงกำรเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ตำมข้ อ 2.1 - 2.3
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1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุน ในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้ องมีนโยบำย
กำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนได้
1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน นัน้
1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุน นัน้
1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน
นัน้
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำว
ต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ต้ องเป็ นเงินฝำกหรื อตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำกของผู้รับฝำกดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 1. - 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ ี
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ ี
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้ ต้องมี underlying อย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ หรื อหลำยอย่ำง ดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ในส่วนที่ 1 - 5
1.2 อัตรำดอกเบี ้ย
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1.3 อัตรำแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ทองคำ
1.6 น ้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุม่ สินค้ ำโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ ำหรื อตัวแปร
ตำม 1.1 - 1.6 หรื อ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตำม 1.7
1.9 underlying อื่นตำมที่สำนักงำนกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้ ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ ำงต้ น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้ องเป็ น
รำคำปั จจุบนั (spot price) หรื อรำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ รำคำ
ของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้ องเป็ น
ที่ยอมรับอย่ำงกว้ ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้ อย่ำงแพร่หลำยด้ วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ที่จะลงทุนไว้ อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิช ย์
ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อขำย derivatives หรื อผู้ค้ำ derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีกำรชำระหนี ้ด้ วยกำรส่งมอบสินค้ ำเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ ำนัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมี
หน้ ำที่สง่ มอบสินค้ ำนันก็
้ ตำม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตำม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่ำวต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นดัช นี ที่ มี ก ำรก ำหนดวิ ธี ก ำรค ำนวณไว้ อ ย่ำ งชัด เจน โดยมี ก ำรระบุแ หล่ง ข้ อมูล ของ
underlying หรื อปั จจัยต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ ในกำรคำนวณ และมีกำรคำนวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบัน
ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
้ ้ underlying หรื อปั จจัยดังกล่ำวต้ องมีกำร
เคลือ่ นไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.2.1 ดัชนีที่มีกำรกระจำยตัวอย่ำงเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน ้ำหนักน้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 20% ของน ้ำหนัก
ทังหมด
้
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3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้ำหนักน้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 35% ของ
น ้ำหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตำมสภำวะตลำด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีน ้ำหนักไม่เกินอัตรำที่
กำหนดใน 3.2.1.1
กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้ องกับทองคำหรื อน ้ำมันดิบมำพิจำรณำ
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคำหรื อน ้ำมันดิบ หรื อเป็ นดัชนี
รำคำทองคำหรื อน ้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตำมเงื่อนไขครบถ้ วนดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นตรำสำรหรื อสัญญำที่กองทุนสำมำรถลงทุน
ได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตำมสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ ว่ำกองทุนลงทุนใน
ตรำสำรหรื อสัญญำนันโดยตรงแล้
้
วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับกำรพัฒนำโดยสถำบันทีม่ ีควำมน่ำเชื่อถือและทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงอิสระ
จำก บริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ หำกปรำกฏว่ำสถำบันดังกล่ำวเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำร นันต้
้ องจัดให้ มีมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพด้ วย
3.4 มีกำรแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกวันทำกำรผ่ำนสือ่ ที่มีกำรเสนอข้ อมูล
อย่ำงทันเหตุกำรณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ ำโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่ำวต้ องคำนวณจำกตัวแปรอย่ำงหนึง่
อย่ำงใดหรื อหลำยอย่ำงดังนี ้
3.5.1 รำคำปั จจุบนั (spot price) หรื อรำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (futures price)
ของสินค้ ำโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ ำโภคภัณฑ์ที่คำนวณจำกรำคำปั จจุบนั หรื อรำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
ของสินค้ ำโภคภัณฑ์สนิ ค้ ำใดสินค้ ำหนึง่
3.5.3 รำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่อ้ำงอิงกับดัชนีสนิ ค้ ำโภคภัณฑ์ตำม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่ำวต้ องคำนวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ ำงอิงจำกรำยงำน
ของหน่วยงำนรำชกำรของประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศ หรื อคำนวณจำกรำคำสินค้ ำและ
บริ ก ำรที่ บริ ษั ท จัด กำร แสดงให้ เห็ น ได้ ว่ำ วิธี ก ำรค ำนวณของผู้พัฒ นำดัช นี ดัง กล่ำ ว
สำมำรถสะท้ อนอัตรำเงินเฟ้ อได้ อย่ำงเหมำะสม
4. หลักเกณฑ์กำรจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ตำมภำระผูกพัน (cover rule)
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บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอ
ต่อภำระที่กองทุน อำจต้ องชำระหนี ต้ ำมข้ อตกลงเมื่ อ derivatives สิ ้นสุด ลงไว้ ต ลอดเวลำที่ได้
ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสีย่ ง
ในกรณี ที่ บริ ษัท จัด กำรลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดี ยวกับ ทรัพย์ สิน ที่จะลด
ควำมเสีย่ งกำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้ องเป็ นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้ คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ คำนวณ และแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดกำร
ทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ำยของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำ
กำรของบริ ษัทจัดกำรให้ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้
คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบ
ทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ยินยอมให้ มีกำรล้ ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดกำรร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน credit derivatives
บริ ษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน credit derivatives ได้ เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่ งเท่ำนัน้
7.2 เข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเที ยบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่ำงหนึง่ อย่ำงใด ดังนี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้ แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ ประกัน ควำมเสี่ยงด้ ำน
เครดิตที่เกี่ ยวข้ องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำม obligation ของผู้ผูกพัน
ตำม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญำที่อ ยู่ในฐำนะผู้ขำยประกันควำมเสี่ย งมี ภำระ
ผูกพันที่จะต้ องชำระเงินตำมข้ อตกลงซื ้อประกันควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event
ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด
credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุดในวันครบกำหนดตำมปกติ) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำ obligation
จะมี เพี ย งรำยกำรเดี ย ว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ obligation
มี ห ลำยรำยกำรซึ่งก ำหนดให้ ผ้ ูข ำยประกัน ควำมเสี่ย งมี ห น้ ำที่ ช ำระหนี เ้ มื่ อ เกิ ด
credit event ขึ น้ กั บ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง เป็ นรำยแรก (First to
Default Swap) หรื อเมื่ อเกิ ด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำร
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์รำย
นัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุกรำยกำร
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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7.2.2

Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื ้อประกันควำมเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะได้ รับจำกสินทรัพย์
อ้ ำงอิง โดยผู้ขำยประกันควำมเสีย่ งมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่
หรื ออัต รำลอยตัวที่อ้ำงอิงกับ อัตรำดอกเบี ย้ ตำมที่จะตกลงกัน และส่วนที่ ลดลง
(ถ้ ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผ้ ซู ื ้อประกันควำม
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
อ้ ำงอิงให้ กบั ผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงจนกว่ำจะเกิด credit event หรื อครบกำหนด
สัญญำ (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ องใช้ สั ญ ญ ำมำตรฐำนตำมที่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) หรื อสัญ ญำมำตรฐำนอื่นตำมที่สำนักงำนยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่ มี
ลักษณะดังนี ้
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตำมกฎหมำย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์หรื อกฎหมำยอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ สิทธิที่กำหนดไว้ ในตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
ที่ credit derivatives นันอ้
้ ำงอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่คสู่ ญ
ั ญำ
3.13.2 ประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อ่ ื น ที่ จะลงทุ น ใน
ต่ างประเทศ :
ไม่มี
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อ
หลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรื อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบหรื อมีประกำศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมอัตรำส่วนกำรลงทุน และหำก
บริ ษั ทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำเป็ นประโยชน์ ต่อกองทุนโดยรวม บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำลงทุน
ภำยใต้ แนวทำงที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ดังกล่ำว โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อนกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ ในกรณี ดงั กล่ำวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้
สถำนกำรณ์ นนั ้ ๆ โดยคำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่ำเป็ นกำร
ดำเนินกำรที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ส่ วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
ข้ อ
1
2

ประเภททรัพย์ สนิ
ตรำสำรภำครัฐไทย
ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
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ข้ อ

3
4

5

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ไม่เกิน 35%
แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก
หน่วย CIS
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผ้ รู ับฝำกหรื อผู้ออก
ตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพำะเงินฝำกหรื อตรำสำร
ที่รัฐบำลเป็ นประกัน
ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตรำสำรที่
มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตัง้
ขึ ้นตำมกฎหมำยไทย หรื อสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มลี กั ษณะตำม 5.2.1
หรื อ 5.2.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำ
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรื อ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สนิ
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่
ผู้ออกตรำสำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจ
ทำให้ มกี ำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขำยใน SET)
6.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วำ่ ตำม
กฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่ หุ้นของ
บริ ษั ทดังกล่ำวซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำยหลักทรัพ ย์
ส ำหรั บ ผู้ ลงทุ น ทั่ ว ไปของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิ น กำรแก้ ไขเหตุที่ อ ำจท ำให้ มี ก ำรเพิ ก ถอนหุ้น
ออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำย
ตำม 6.1
6.4 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตรำสำรที่มี
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตัง้
ขึ ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนันใน
้
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตรำสำร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลำด
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี ้ <
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตำม
6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำว

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะ
สูงกว่ำ
(1)10% หรื อ
(กรณีเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรื อผู้มี
ภำระผูกพันมีภมู ิลำเนำอยูต่ ำ่ งประเทศ
สำมำรถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale อยูใ่ นระดับ investment
grade) หรื อ
(2)น ้ำหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ
ต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2
สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397
วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market

ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญำมี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse
repo)
6.6.2 สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ซึง่ ซื ้อขำยนอก
ศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อ หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขำยหรื ออยูใ่ นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยูร่ ะหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกิจกำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด
หน่วย infra หรื อ หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ ไม่จำกัดอัตรำส่วน
กระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี (diversified
fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม
6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7(SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

7

8
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ส่ วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุม่ กิจกำร (group limit)*
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1
กำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
กิจกำรเดียวกันหรื อกำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำง
กำรเงินกับบริ ษัทดังกล่ำว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตรำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรื อ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

*หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives (derivatives on
organized exchange)
ส่ วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ (product limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ
- รวมกัน ไม่ เกิ น 45% เฉลี่ ย ในรอบปี บัญ ชี
ตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่นิติบคุ คลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึง เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอำยุโครงกำร < 1 ปี ให้
สำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุ คลดังกล่ำว) เป็ นผู้ออก
เฉลีย่ ตำมรอบอำยุกองทุน
ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคูส่ ญ
ั ญำ ดังนี ้
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อำยุกองทุน
1.1 ธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะ
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพำะ MFที่มีอำยุ
จัดตังขึ
้ ้น
โครงกำร > 1 ปี
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำก
คูส่ ญ
ั ญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรื อ
derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หรื อ ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำ
ซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลีย่ นมือแต่
กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องใน
ตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรทีก่ ฎหมำยกำหนด หรื อมี
เงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้
2.2 ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (แต่ไม่
รวมถึงตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง ซึง่ จด
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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ข้ อ

3

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำยตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำ
กำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตำมข้ อ 7 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั กำรลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ตรำ
สำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง เงินฝำกหรื อตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอำยุไม่เกินอำยุกองทุน หรื อรอบกำร
ลงทุนของกองทุน หรื อมีกำรลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมีอำยุสอดคล้ องกับอำยุกองทุน)
ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน(reverse repo) ไม่เกิน 25%

4
5

ธุรกรรมประเภทกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 :
รวมกันไม่เกิน 15%
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ตรำสำรที่มี
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง ศุกกู หรื อตรำสำร Basel III
ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ investment grade
หรื อไม่มี credit rating
** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
ข้ อ
6

ประเภททรัพย์ สนิ
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ดังนี ้
6.1 hedging limit :
กำรเข้ ำทำธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
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กำรลดควำมเสีย่ ง
6.2 non-hedging limit :
global exposure limit
กำรเข้ ำทำธุรกรรม
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบซับซ้ อน1
derivatives ที่มิใช่
จำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน
เพื่อกำรลดควำมเสีย่ ง 100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีกำรลงทุนแบบซับซ้ อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives โดยมูลค่ำควำม
เสียหำยสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่ำ ของ VaR ของ benchmark
หมำยเหตุ: “กำรลงทุนแบบซับซ้ อน” หมำยควำมว่ำ กำรลงทุนในสัญญำซื ้อ
ขำยล่วงหน้ ำที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อ
กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีควำมซับซ้ อน (exotic derivatives)
หมำยแหตุ :1,2 รำยละเอียดของกำรคำนวณ ให้ พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่ สำนักงำน ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF ไม่มี
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สนิ
หุ้นของบริ ษัทรำยใดรำยหนึง่

อัตราส่ วน
ทุกกองทุนรวมกันภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ. รำย
เดียวกันต้ องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวม
กำรถือหุ้นของกองทุนวำยุภกั ษ์ )

ข้ อ
2

ประเภททรัพย์ สนิ
ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ตรำสำร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรำยใดรำยหนึง่
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ภำครัฐไทย)

อัตราส่ วน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงิน
(financial liability)3 ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่
เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับ รอบระยะเวลำบัญชี
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บริ ษัทจัดกำรอำจนำมูลค่ำ
หนี ้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี ้สินทำง
กำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สิน
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ทำงกำรเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็ นกำร
ทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรไม่มีหนี ้สินทำงกำรเงิน
ตำมทีเ่ ปิ ดเผย ไว้ ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีลำ่ สุด4 ให้ ใช้ อัตรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำย ตรำสำรตำมข้ อนี ้ของผู้ออกรำย
นันเป็
้ นรำยครัง้ เว้ นแต่ ในกรณีทผี่ ้ อู อกตรำสำรได้ มกี ำร
ยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond
issuance program) ให้ พจิ ำรณำเป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้ อนี ้โดยเป็ น
ตรำสำร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำ
กว่ำ investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ.รำย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ออกตรำสำรได้ มีกำรยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ น
โครงกำร (bond issuance program) ให้ พจิ ำรณำเป็ น
รำยโครงกำร(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตรำ
สำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
ข้ อ

3

ประเภททรัพย์ สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่
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อัตราส่ วน
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ีลกั ษณะทำนอง
เดียวกับ บุคคลตำม 1 – 9)
3.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
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MF หรื อ กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
3.2 อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทังหมดของ
้
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra
ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทังหมดของ
้
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย
property ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง

3

หนี ้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้ พจิ ำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำว
ได้ จดั ทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนด
โดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิชำชีพบัญชี หรื อมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล เช่น International Financial Reporting
Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)
เป็ นต้ น
4
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตรำสำร
ทังนี
้ ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้ เป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรื อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ตอ่ มำทรัพย์สนิ ที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติ
ที่เปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขำดคุณสมบัติในกำรเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ อกี
ต่อไป บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่ทรัพย์สนิ
ขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรถัดนับแต่วนั ที่
เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
(2) จำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำ 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันขำดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ น
กรณีตำมข้ อ 4ในส่วนนี ้
(3) เมื่อบริ ษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ขำดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สนิ ที่ขำดคุณสมบัตมิ ี
คุณสมบัติเปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ ว บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดทำ
รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่ำว รวมถึงวันที่ได้
จำหน่ำยทรัพย์สนิ นันออกไปหรื
้
อวันที่ทรัพย์สนิ มีกำรเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี
และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ขำดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตำม 1(2)
บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลตำมวรรคหนึง่ พร้ อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถจำหน่ำย
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด แต่ตอ่ มำ
กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนเป็ นเวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจำกกำร
ลงทุนเพิ่ม บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่ บริษัทจัดกำร
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำม
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตำมข้ อ 4ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ตำมข้ อ 1ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำม(3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัทจัดกำรสำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแล้ ว บริ ษัทจัดกำร
ต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่ำว รวมถึง
วันที่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนต่อ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่สำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วน
กำรลงทุนได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ขำดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตำม (3)(ก)(ข)
บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลตำมวรรคหนึง่ พร้ อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถจำหน่ำย
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีห้ นุ ของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำม
มีสว่ นได้ เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) ตำมทีก่ ำหนด นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำม
(1) (2) (3) และ (4) แล้ ว บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังนี ้ด้ วย
(ก) งดเว้ นกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจำนวนทีเ่ กินอัตรำส่วนกำรลงทุน เว้ นแต่กรณีจำเป็ น
และสมควรโดยได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(ข) ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นหรื อลดกำรมีอำนำจควบคุม หรื อยื่นคำขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอ
ซื ้อ ในกรณีที่ทรัพย์สนิ เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และกำรได้ มำซึง่ หุ้นของบริ ษัท
ดังกล่ำวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มำหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ำมจุดที่ต้องทำ
คำเสนอซื ้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดแต่ตอ่ มำมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อ 2 ใน
ส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้ สทิ ธิจำกกำรเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มำจำกกำรบริ จำค
4. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจำเป็ นอื่นใดทำให้ บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขเพื่อให้
กำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้ อ 1(2) หรื อข้ อ 2(3) หรื อบริ ษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำ
กำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ำ วจะไม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ลงทุ น บริ ษั ท จัด กำรสำมำรถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้ โดยต้ องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ และต้ องส่ง
รำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของบริ ษัทจัดกำรในเรื่ องดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวม ก่ อ นครบระยะเวลำที่ ต้ อ งแก้ ไขให้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกำรจัด ส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท จัดกำร
สำมำรถดำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรแทนได้
ส่ วนที่ 6 : กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1 ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทำให้ มี
กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
(2) ดำเนินกำรแก้ ไขให้ สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรื อ
ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2 ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรแก้ ไขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมนโยบำย
กำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรจะได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน
รวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
3. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะ
ไม่นบั ช่วงเวลำดังนี ้ รวมด้ วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสำคัญ
3.1 ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
3.2 ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุน
3.3 ช่วงระยะเวลำที่กองทุนจำเป็ นต้ องรอกำรลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทำกำรขำยคืนหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อมีกำรโอนย้ ำยกองทุนจำนวนมำก ซึง่ มีระยะเวลำไม่เกิน 10 วันทำกำร
ในกำรเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มวี ิธีกำรในกำร
ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในกำรที่จะออกจำกกองทุนรวมก่อนที่กำรเปลีย่ นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้ บงั คับ โดยวิธีกำรดังกล่ำวต้ องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรต้ องงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย
จนกว่ำกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง
ไม่มีผลใช้ บงั คับ บริ ษัทจัดกำรต้ องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ม่ เติม

4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1 ช่ องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

33

5.1.1 กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนสำนักงำนใหญ่หรื อสำนักงำนสำขำของบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืน
5.1.2 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ก) ผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดกำร
ข) ผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัตขิ องธนำคำรทหำรไทย (Automatic Teller Machine : ATM)
ค) ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชำชนทัว่ ไปในรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหน่วยละ
10.00 บำท บริ ษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ ทังนี
้ ้เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน
150 ล้ ำนบำท และกำหนดเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่ตำ่ กว่ำ 2 วัน ตำมวันและเวลำที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนโดยจะเสนอขำยที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
รวมถึงสำขำของนิติบคุ คลดังกล่ำว
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริ กำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กำ
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ 1) – 4)
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
5.2.1 วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรจองซื ้อหน่วยลงทุน และคูม่ ือกำรลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ผู้สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรจองซื ้อต่ำงๆ ได้ ที่
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญที่ผ้ ลู งทุนควร
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ทรำบพร้ อมกับใบจองซือ้ /ค ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ให้ ผ้ ูที่สนใจลงทุน และบริ ษั ทจัดกำรจะจัด ให้ มีหนังสือชี ช้ วน
ส่วนข้ อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของ บริ ษัทจัดกำร และ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร ใบจองซื ้อ/
คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคูม่ ือกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ได้ ที่ที่ทำกำรทุกแห่ง
ของ บริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลำทำกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื ้อ ขำย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกำศดังกล่ำว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
5.2.2 วิธีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรก
1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร
ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัท
จัดกำรแต่งตังเท่
้ ำนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึง่ บำทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอก
รำยละเอียดและข้ อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ มีคำเตือนเฉพำะสำหรับกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว และมีข้อควำมตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คำสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และคำขอใช้ บริ กำรอื่นๆที่ต้องกำร ให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนำคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน คำขอใช้ บริ กำรอื่นๆ (ถ้ ำมี) และเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้ อมหลักฐำนซึ่งลงนำมรับรองควำม
ถูกต้ องดังต่อไปนี ้ไปที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(1) กรณีบคุ คลธรรมดำ
สำเนำบัตรประชำชน ซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
หรื อเอกสำรเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ข) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขกำรลงนำม
ง) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอำนำจ
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หรื อเอกสำรเพิ่มเติมอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ 2 คน
สัง่ ซื ้อ/จองซื ้อหน่วยลงทุนร่ วมกัน ให้ ถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือ
หน่วยลงทุน
2) สำหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรแล้ ว
ผู้จ องซือ้ ที่ มี บัญ ชี กองทุน อื่ น ภำยใต้ ก ำรจัด กำรของบริ ษั ท จัด กำรแล้ ว สำมำรถขอเปิ ดบัญ ชี กองทุน เปิ ดที เอ็ม บี
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ได้ ที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดย
นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นดังกล่ำว หรื อสำเนำหลักฐำนใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งมีคำ
เตือนเฉพำะสำหรับกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว และมีข้อควำมตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำแสดงเป็ นหลักฐำน หรื อ เปิ ดผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร หรื อระบบ
อื่นใด ที่สำมำรถให้ บริ กำรได้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้ วน) และผู้จองซื ้อ
หน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตำงค์ได้ กบั ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบำงแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออำนวย พร้ อมทังกรอกข้
้
อควำมในใบคำสัง่ ซื ้อให้ ครบถ้ วนชัดเจน
2.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
2.1.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนสำนักงำนใหญ่หรื อสำนักงำนสำขำของบริ ษัทจัดกำร (ถ้ ำมี) หรือผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สั่ง ซื อ้ สำมำรถสั่งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ ส ำนัก งำนใหญ่ ห รื อ ส ำนัก งำนสำขำของบริ ษั ท จัด กำร (ถ้ ำมี ) หรื อ
ผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ได้ ในระหว่ำงวั น และเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน ครั ง้ แรก
โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบคำสัง่ ซื ้อ และนำใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จำนวนไปยื่นที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรอำจยกเว้ นมูลค่ำขันต
้ ่ำสำหรับกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบำงรำยได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องประกำศ
แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดรำฟต์ในระหว่ำงวันและเวลำกำรเสนอขำย
ครัง้ แรก และเช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทรำบ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ ำมำ
ใหม่ได้ แต่ต้องอยูใ่ นระหว่ำงวันและเวลำกำรเสนอขำยครัง้ แรก
หลังจำกที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน และจะดำเนินกำรออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 14
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2.1.2) กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปิ ดบัญชีกองทุนกับทำงบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับบัตร
กองทุนของบริ ษั ทจัด กำรของบริ ษั ทจัด กำรตำมวิธี กำรและเงื่อ นไขที่ บริ ษั ท จัดกำรกำหนด พร้ อมรหัส ซึ่งจะ
สำมำรถใช้ ในกำรสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์อตั โนมัติของบริ ษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรและเงื่อนไขในกำรออกบัตรกองทุน รวมถึงขอสงวน
สิทธิในกำรยกเลิกบัตรกองทุน โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่ที่ทำ
กำรของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อประกำศใน www.tmbameastspring.com หรื อ
ช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หำกเกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบงำน บริ ษัทจัดกำร
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ ำมี) ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะหักเงินตำมจำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดกำร หำก
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดย
้
ไม่หกั เงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้ำต้ องกำร แต่ต้อง
อยูใ่ นระหว่ำงวันและเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เอกสำรใบบันทึก รำยกำรที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสำรของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสำร
บันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริ ษัทจัดกำรจะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยูก่ บั
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
ก) ผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดกำร
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ต้องกำรใช้ บริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดกำร สำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 1725 (หรื อที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในอนำคต) โดยปฏิบั ติตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่
ได้ รับฟั งจำกระบบซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์หรื อที่ระบุในคูม่ ือกำรใช้ บริ กำร
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยกองทุนทำงโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำรจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจำนวน
เงินไม่รวมหน่วยสตำงค์ และสำมำรถสัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 50,000,000 บำท (ห้ ำสิบล้ ำนบำท) โดยไม่จำกัด
จำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน
www.tmbameastspring.com
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ข) ผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติของธนำคำรทหำรไทย (Automatic Teller Machine : ATM)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ จะต้ องดำเนินกำร
บั ญ ชี ก อ งทุ น เปิ ด ที เอ็ ม บี ไท ย มิ ด ส ม อ ล ผั น ผ ว น ต่ ำ หุ้ น ระ ย ะ ย ำ ว (Open New Fund) ได้ ที่
www.tmbameastspring.com หรื อ เจ้ ำหน้ ำที่ ลูก ค้ ำ สัม พัน ธ์ หรื อ ช่ อ งทำงอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จัด กำรก ำหนด จึ ง
สำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติของธนำคำรทหำรไทย
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่ วยลงทุนทำงเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บำท (สิบล้ ำนบำท) โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่นๆที่บริ ษัท
จัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน www.tmbameastspring.com
ค) ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password) แล้ ว สำมำรถทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผ่ำนบริ ก ำรอิน เทอร์ เน็ ตของบริ ษั ท จัดกำรได้ ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้สงั่ ซือ้ สำมำรถปฏิ บัติต ำม
ขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ำยดังกล่ำว โดยระบุ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนที่ถูกต้ องเพื่อเข้ ำสู่
ระบบ และสำมำรถขอเปิ ดกองทุนก่อนกำรลงทุนครัง้ แรก หรื อใช้ บริ กำรซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตั ิจนครบขันตอน
้
กำรสัง่ ซือ้ ระบบจะทบทวนกำรทำรำยกำรดังกล่ำวและให้ ยืน ยัน ควำมถูกต้ องเพื่ อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จ
สมบูรณ์
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 99,999,999.99 บำท (เก้ ำสิบเก้ ำล้ ำนเก้ ำแสนเก้ ำหมื่นเก้ ำพันเก้ ำร้ อยเก้ ำสิบเก้ ำบำทจุด
เก้ ำสิบ เก้ ำสตำงค์ ) โดยไม่จำกัด จำนวนครั ง้ ต่อ วัน หรื อ มูลค่ำอื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท จัด กำรจะแจ้ งในอนำคต ซึ่งจะ
ประกำศใน www.tmbameastspring.com
2.2) กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนบำงกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำร ของบริษัทจัดกำร เพื่อ
จองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ในกำรเสนอขำยครัง้ แรกได้
ตำมวิธีกำรที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ 8
5.2.3 กำรรับชำระเงินและกำรเก็บรักษำเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกำรชำระเงินค่ำสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถชำระเงินได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(1) กรณี ที่สงั่ ซื ้อผ่ำนบริ ษัทจัดกำร ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงิน
ผ่ำนธนำคำร) เช็ค ดรำฟต์ หรื อวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลัง ทังนี
้ ้ บลจ.ทหำรไทย จะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยเช็คหรื อดรำฟต์ ดงั กล่ำวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซือ้ และขีด
คร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีกระแสรำยวัน ในนำม “กองทุนเปิ ด
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ทีเอ็มบี ไทย มิ ด สมอล ผันผวนต่ ำ หุน้ ระยะยำว” ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) หรื อที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
เพิ่มเติม
(2) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่ำนสำขำของธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสด เช็ค ดรำฟต์ คำสัง่ จ่ำยเงิน หรื อคำสัง่ หักบัญชีเงินฝำกธนำคำร โดยเช็ค ดรำฟต์ คำสัง่ จ่ำยเงิน หรื อคำสัง่
หักบัญชีเงินฝำกธนำคำรจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยบัญชีกระแสรำยวัน ในนำม“กองทุน
เปิ ดที เอ็มบี ไทย มิ ด สมอล ผันผวนต่ ำ หุ้นระยะยำว โดย ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)” หรื อที่บริ ษัท
จัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
(3) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (“ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ”) ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อ
หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร) เช็ค หรื อดรำฟต์ โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซือ้ และขีด
คร่ อ มเฉพำะสั่ง จ่ ำ ยบัญ ชี ก ระแสรำยวัน ในนำม “บัญ ชี จ องซื ้ อ หน่ ว ยลงทุน ของ บลจ.ทหำรไทย โดย (ชื ่ อ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยฯ)”
เมื่อสำนักงำนผู้รับสัง่ ซื ้อข้ ำงต้ นได้ รับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว สำนักงำนผู้รับคำสัง่ ซื ้อดังกล่ำว
จะออกหลักฐำนกำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนกำรชำระเงิน ทังนี
้ ้ กำรสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ รับเงิ นค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว และสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจำกที่นำยทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
ในกรณีที่เช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทรำบ
บริ ษัทจัดกำรจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 14 ให้ ผ้ สู งั่ ซือ้
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว จะไม่สำมำรถ
ยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นพิเศษ หำกมีดอกเบี ้ยรับเกิดขึ ้น
ในบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) - (3) ทำงบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นผลประโยชน์ของ
กองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ ในกำรแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรำยกำรคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ของผู้ถือหน่วย
รวมถึงกำหนดรูปแบบ และ/หรื อควำมถี่ในกำรออกใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
5.2.4 กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อไม่เกิน 100 ล้ ำนหน่วย ผู้สงั่ ซื ้อทุกคนจะได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน
ตำมจำนวนที่สงั่ ซื ้อ
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ในกรณี ที่มีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ำมูลค่ำโครงกำร บริ ษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรหรื อไม่เกิน 150 ล้ ำนบำท
ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อเกินกว่ำจำนวนที่เสนอขำย บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมข้ อมูลที่ได้ มีกำรบันทึกในระบบซื ้อขำยหน่วยลงทุนของบริ ษัท
จัดกำร
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร จะพิจำรณำจัดสรรตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ ซื ้อโดยจำนวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บลจ.ทหำรไทย
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุน หำกกรณีที่มลู ค่ำที่ได้ รับกำรจัดสรรต่ำกว่ำ 1 บำท หรื อ 1 หน่วย หรื อเมื่อ
บริ ษัทจัดกำรพบว่ำบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อำจทำให้ ได้ รับ
กำรจัดสรรเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับกำรจัดสรรทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลที่
ได้ รับกำรยกเว้ นหรื อเห็นชอบตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำหนด
5.2.5 กำรคืนเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำย
ครัง้ แรกไม่ได้ รับกำรจัดสรรไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน หรื อ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องยุติโครงกำร เนื่องจำกเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรกแล้ วปรำกฏว่ำโครงกำร
ไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ประชำชนได้ ถึง 35 รำย หรื อจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ประชำชนได้ ถึง 35
รำยแต่มีมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ ทงั ้ หมดต่ำกว่ำ 50,000,000 บำท (ห้ ำสิบล้ ำนบำทถ้ วน) และบริ ษั ท
จัดกำรประสงค์จะยุติโครงกำร หรื อในกรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
เกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ กรณีที่บริ ษัทจัดกำรจะได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ดำเนินโครงกำรต่อไปได้
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) เป็ นเงินบำทตำม
วิธีกำรขอรับเงินที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตำมคำสัง่ ของลูกค้ ำให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยในหนึ่ง
เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก ในกรณี ที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์
ภำยในกำหนดเวลำได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริ ษัทจัดกำรเอง บริ ษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่
ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ครบกำหนดเวลำนันให้
้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1 ช่ องทางการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1.1 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
6.1.2 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่ำนอินเตอร์ เน็ต)
6.1.3 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
6.1.4 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำร

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่
ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ได้ ที่ที่ทำกำรทุกแห่งของ บริ ษัท
จัดกำร และสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลำทำกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในช่วงปลำยปี เพื่อป้องกันมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่ได้ รับหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงรำยงำนในหนังสือรับรองกำร
ซื ้อหน่วยลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุน
รวมหุ้นระยะยำว ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก ำ หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐำนอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
รวมถึงสำขำของนิติบคุ คลดังกล่ำว
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริ กำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กำ
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับ หน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
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5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ 1 – 4
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
6.2.1 กำรขอเปิ ดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดกำร
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดกำรจะต้ องแสดงควำมจำนงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กับบริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน โดยจะต้ องกรอกรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ให้
ครบถ้ วนชัดเจนและส่งหลักฐำนประกอบคำขอตำมที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ
5.2.2 1)
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดกำรแล้ ว
ผู้สนใจสั่งซื อ้ หน่ว ยลงทุน ที่ เคยมี บัญ ชี ก องทุน เปิ ดของบริ ษั ท จัด กำรแล้ ว สำมำรถกรอกใบค ำสั่งซือ้ และส่ง
หลักฐำนประกอบตำมที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ 5.2.2 2) ต่อบริ ษัทจัดกำร
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน โดยไม่ต้องแสดงควำมจำนงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน จะดำเนินกำรออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 14
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื ้อ ขำย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ ำนทำง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกำศดังกล่ำว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
6.2.2 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทำงอื่นใดที่
บริ ษัทจัดกำรจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกำศเพิ่มเติมตำมวิธีกำรที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันกำร
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำร
ออกใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงควำมประสงค์รับใบยืนยัน
บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนดรูปแบบ และ/หรื อควำมถี่ในกำรออกใบยืนยันกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ในกำรชำระค่ำหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ เพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จัดกำรโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชำระด้ วยเงินจนเต็มค่ำ
จะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
เว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรจะได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. ให้ ดำเนินกำรในวิ ธีกำรอื่นใด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้จะต้ องแสดงควำมประสงค์ให้ บริ ษัทจัดกำรสำมำรถสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ท่ำนมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นภำยใต้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัท
จัดกำร เมื่อมีเหตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 22 โดยในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหรื อสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนออกจำกกองทุนนี ้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น ไม่วำ่ จะเป็ นกองทุนซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรของ
บริ ษัทจัดกำรหรื อไม่ก็ตำม บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำส่งเช็ค หรื อ โอนเงิน หรื อวิธี กำรอื่นใด
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง และหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัท
จัดกำรของกองทุนปลำยทำงภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริ ษัทได้ รับคำสัง่ โอนออกจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ แล้ ว หรื อภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่เกิดเหตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวม
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะใช้ หลักเกณฑ์ในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมลำดับ ดังนี ้
1) โอนให้ แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรก่อน (ถ้ ำมี) หำกในขณะนัน้ กองทุน
รวมหุ้นระยะยำวอื่นของบริษัทจัดกำรมีมำกกว่ำ 1 กองทุน บริษัทจัดกำรจะสับเปลีย่ นไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยำวทีม่ ีควำมเสีย่ งในระดับใกล้ เคียงกัน หรื อตำ่ กว่ำควำมเสีย่ งของกองทุนรวมเดิมที่ทำ่ นมีอยูก่ ่อน
2) โอนให้ แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยำวของบริ ษัทจัดกำรอื่น ซึง่ บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำมีระดับควำมเสีย่ ง
ในระดับใกล้ เคียงกันหรื อต่ำกว่ำควำมเสีย่ งของกองทุนรวมเดิมทีท่ ำ่ นมีอยู่
หำกเกิ ด ข้ อผิ ดพลำดจำกระบบงำน บริ ษั ท จัด กำรหรื อ ผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อรั บ ซือ้ คื น จะดำเนิ น งำนกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ ำมี) ให้ แ ล้ ว
เสร็ จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
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บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื ้อ ขำย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกำศดังกล่ำว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
1) กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทำกำรตำมเวลำ
ปกติของธนำคำรพำณิชย์ และเป็ นไปตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณจำกมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยนันบวกด้
้
วยค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ ำมี) ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วย
ลงทุน (Spread) (ถ้ ำมี) ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทัง้ นี ้ ผู้สงั่ ซือ้ สำมำรถชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็ คหรื อดรำฟต์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็ บ เงิ นได้ ในเขตหักบัญ ชี
เดียวกับบริ ษัทจัดกำรหรื อสำนักงำนของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่รับคำสัง่ ซื ้อเท่ำนัน้
ผู้สนใจซือ้ หน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่ วยลงทุนได้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมตำมข้ อ 5.2.2
สำหรับกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ำกว่ำ 1 บำท (หนึง่ บำทถ้ วน) และ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำ
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตำงค์ได้ กับผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนขำยบำงแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอื ้ออำนวย ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
คำขอใช้ บริ กำรอื่นๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนำคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ ำมี) คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้
บริ กำรอื่นๆ (ถ้ ำมี) พร้ อมทังเงิ
้ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับ
ซือ้ คืน ทัง้ นีบ้ ริ ษั ทจัด กำรอำจยกเว้ น มูลค่ำขัน้ ต่ ำสำหรั บกำรสั่งซือ้ ครั ง้ แรกให้ กับผู้สนใจบำงรำยได้ โดยต้ อ ง
ประกำศแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดรำฟต์ภำยในเวลำที่กำหนดข้ ำงต้ นของวันทำกำรซื ้อขำย
ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำร
ซื ้อขำย ซึง่ จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดรำฟต์ หลังเวลำที่กำหนด หรื อในวันหยุดทำกำรซื ้อขำยให้
ถือเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อ
ขำยถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรื อไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันทำกำรซื ้อขำย ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ ซื อ้ นัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทรำบ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ต่อบริ ษั ท
จั ด กำรหรื อผู้ สนั บ สนุ น กำรขำยหรื อ รั บ ซื อ้ คื น เพี ย งแต่ ก รอกใบค ำสั่ ง ซื อ้ ให้ ถู ก ต้ องและครบถ้ วน
หลังจำกที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชำระเงินค่ำซื ้อ หน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน และจะดำเนินกำรออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 14
2) กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่ำนอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์ จะใช้ บริ กำรซื อ้ ขำยหน่ ว ยลงทุ น ทำงอิ น เทอร์ เน็ ต ของบริ ษั ทจั ด กำร
(www.tmbameastspring.com) จะต้ องยื่ น ค ำขอใช้ บริ ก ำรธุ ร กรรมทำงอิ น เทอร์ เน็ ต ต่ อ บริ ษั ท จัด กำรหรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน พร้ อมสำเนำบัตรประชำชนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจำก
นันบริ
้ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (User Name ) และรหัสผ่ำน (Password) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ กำรทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในกำรเข้ ำมำใช้ บ ริ ก ำรนี เ้ ป็ นครั ง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนท ำกำรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำนที่ ได้ รับ เป็ น
รหัสผ่ำนใหม่เสียก่อนจึงจะสำมำรถใช้ บริ กำรได้
ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำรนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สำมำรถใช้ บริ กำรได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ภำยในเวลำที่กำหนดตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีตำรำงกำหนดเวลำนี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ กำรนี ้ทรำบ
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตำมจำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจำกบัญชีเงินฝำกของ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกหรื อตำมที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง หำกเงินในบัญชีไม่
เพียงพอ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
หกั เงินจำก
บัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้ำต้ องกำร
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสำรของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสำร
บันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์
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บริ ษัทจัดกำรจะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐำนใน
กำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำร
ซื อ้ ขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่ว ยลงทุน ที่ ค ำนวณได้ ณ สิน้ วัน ท ำกำรซื อ้ ขำยซึ่ง เป็ นรำคำที่ รั บ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลำที่กำหนด หรื อในวันหยุดทำกำรซื ้อขำยให้ ถือเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรซื ้อขำยถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยถัดไปซึ่งเป็ นรำคำที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ในกรณีผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร ให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อติดต่อใช้ บริ กำรผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.tmbameastspring.com) โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
ปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ำยดังกล่ำว ผู้สงั่ ซื ้อต้ องระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนที่
ถูกต้ องเพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ จำกนันจึ
้ งเลือกรหัสบริ กำรซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะ
ทบทวนกำรทำรำยกำรดังกล่ำวและให้ ยืนยันควำมถูกต้ องเพื่อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บำท (สำมร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่นๆ
ที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศใน www.tmbameastspring.com
3) กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ภำยหลังจำกที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละ
เท่ำๆ กัน สำมำรถกรอกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่ำนอินเตอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคำขอใช้ บริกำรกำรวำงแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ” ได้ ที่บริ ษัท
จัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรเปิ ดบัญชีไว้ เท่ำนัน้ หรื อติดต่อสอบถำม
ได้ ที่บริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ก่อนที่ทำ่ นจะทำรำยกำรสัง่ ซื ้อดังกล่ำว ท่ำนจะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกธนำคำร
เจ้ ำของบัญชีที่ทำ่ นประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถตัดเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด
บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รำยกำรซื ้อของงวดดังกล่ำว
คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลังจำกที่มีกำรบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรี ย บร้ อยแล้ ว เท่ ำ นัน้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด กำรรั บ ค ำสั่งซื อ้ อัต โนมัติ หรื อ ค ำขอยกเลิ ก ดังกล่ ำ ว โดยไม่ ผ่ ำ น
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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อินเทอร์ เน็ต บริ ษัทจัดกำรอำจใช้ เวลำในรวบรวมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำขอยกเลิกดังกล่ำวให้ แก่นำยทะเบียนเพื่อบันทึก
ข้ อมูลเข้ ำระบบคอมพิวเตอร์ ภำยใน 2 สัปดำห์นบั จำกวันที่ยื่นคำขอทำรำยกำรคำสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคำ
ขอยกเลิก
บริ ษัทจัดกำรจะถือหลักฐำนที่ป รำกฏอยู่กบั บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐำนใน
กำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
4) กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริษัทจัดกำร
บริ ษั ทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บริ กำรนีเ้ ฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญ ชี กองทุนเป็ นบัญ ชี ประเภทบุคคล
ธรรมดำ และไม่เป็ นบัญชีร่วม และไม่เป็ นบัญชีประเภทนิติบคุ คล
ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัท
จัดกำรได้ ทกุ วันทำกำรของบริ ษัทจัดกำร จนถึงเวลำ 15.30 น. ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 1725 กด 1 โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะ
ทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้ องทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภำยในเวลำที่กำหนดตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำรที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีตำรำงกำหนดเวลำนี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ กำรนี ้ทรำบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดกำรจะหักเงินตำมจำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ ง
ไว้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ หำกเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดกำรจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจำก
บัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ ได้ ถ้ำต้ องกำร
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่กำหนดข้ ำงต้ นของวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทำกำรซื ้อขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย ซึ่งจะใช้ มูลค่ำหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ เมื่อสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุ น วัน นัน้ เป็ นเกณฑ์ ในกำรคำนวณ และรำคำขำยหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวเป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลำที่กำหนดข้ ำงต้ นของวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรซื ้อขำยถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนวันถัดไปเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ และรำคำขำยหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวเป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หำกผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องกำรเอกสำรเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำร ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ ง
เจ้ ำหน้ ำที่ให้ ทำกำรส่งเอกสำรกำรยืนยันกำรทำรำยกำรผ่ำนเครื่ องโทรสำรได้
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลำทำกำรในกำรขำยหน่วยลงทุน เพื่อควำมเหมำะสมและ
เป็ นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่
กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศที่สำนักงำน
ของบริ ษั ท จัด กำร ส ำนั ก งำนและสำขำของผู้ สนับ สนุ น กำรขำยหรื อ รั บ ซื อ้ คื น และจะแจ้ งให้ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
6.2.3 กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) รับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมจำนวนทังหมดที
้
่มีคำสัง่ ซื ้อในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณีตำมที่ระบุ
ไว้ ในรำยละเอียดส่วนโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ 6.2.4 ข้ อ 6.2.5 ข้ อ 11 หรื อข้ อ 12 และบริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิ ที่จะไม่อนุญ ำต หรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนที่อำจทำให้ บุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณี ที่เป็ น
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับกำรยกเว้ นตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 18
2) ขำยหน่วยลงทุนตำมจำนวนทังหมดที
้
่มีคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวน
หน่วยลงทุนที่ขำยในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว โดยบริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณี ตำมที่
ระบุไว้ ในรำยละเอียดส่วนโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำม ข้ อ 11
3) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม กับ
3.1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก ำ หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐำนอยู่ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก ำ หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทำงของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ
3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่ว น เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
รวมถึงสำขำของนิติบคุ คลดังกล่ำว
3.3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริ กำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กำ
3.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตงอยู
ั้ ่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
3.5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ 3.1 – 3.4
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคำนวณจำกจำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อและชำระเต็มจำนวน หำร
ด้ วยรำคำขำยต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชำระเงินค่ำซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับกำรจัดสรรจะคำนวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งโดยใช้
วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล และใช้ ผลลัพธ์ เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5
ทิ ้ง
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดรำฟต์ภำยในเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซื ้อขำย ให้ ถือว่ำ
เป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย ซึ่งจะใช้ มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดรำฟต์ หลังเวลำที่กำหนด หรื อในวันหยุดทำกำรซื ้อขำยให้ ถือ
เป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำย
ถัดไป ซึ่งจะใช้ มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ ในกำรคำนวณรำคำขำย
หน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรื อไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันทำกำรซื ้อขำย ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทรำบ
ในกรณี ที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเข้ ำบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนตำมที่สงั่ ซือ้ และได้ รับ ชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเต็ ม
จำนวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วย
ที่จดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร โดย
ใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมข้ อมูลที่ได้ มีกำรบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทรำบล่วงหน้ ำ และบริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับกำรจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) ให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อตำมวิธีกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
6.2.4 ข้ อจำกัดกำรลงทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจปฏิเสธคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เ หตุผลใด ๆ
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ก) คำสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรำยใดถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
ข) คำสัง่ ซื ้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญ
ั ชำติไทยและมีภมู ิลำเนำหรื อถิ่นที่อยูใ่ นต่ำงประเทศที่มมี ลู ค่ำมำกกว่ำ 10
ล้ ำนบำท หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่ำวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ำรวมกันมำกกว่ำ 10 ล้ ำนบำท
ค) คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีทเี่ ป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับกำรผ่อนผัน
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ง) ในกำรซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริ ษัทจัดกำร
ได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกำรสัง่ ซื ้อดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรบริ หำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
โดยบริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทุน และ/หรื อจำนวนเงินของกำรสัง่ ซื ้อดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
6.2.5 กำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำว หรื อถำวร
บริ ษัทจัดกำรอำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวรเมื่อบริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำใน
บำงสถำนกำรณ์ ก ำรรั บ ค ำสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ต่ อ ไปตำมปกติ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ กำรบริ ห ำรกองทุน อย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดกำรเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร หรื อเห็นควรให้
รับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตำมปกติ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศใน www.tmbameastspring.com หรื อติดประกำศ
ดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีกำร วันและเวลำทำกำรซื ้อขำยหน่วย
ลงทุนหรื อกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนำคต หรื อ
ระงับ เปลี่ยนแปลง หรื อเลื่อนวันและเวลำทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
รับคำสัง่ ซื ้อขำยของกองทุน หรื อเพื่อลดควำมเสีย่ ง ป้องกันผลกระทบในทำงลบ หรื อเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม โดยถื อว่ำได้ รับควำมเห็ นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น
เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำร
จะแจ้ งให้ สำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบและประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่
เกิดจำกปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณี จำเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดย
พลัน
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7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1 ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่
(1) บริ ษัทจัดกำร
(2) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดกำรแต่งตังเท่
้ ำนัน้
(3) เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (www.tmbameastspring.com)
(6) เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื อ้ ขำย
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรื อติดประกำศดังกล่ำว
ไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร ทังนี
้ ้ กำรขำยคืนหน่วยลงทุน อำจส่งผลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนต้ องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำทีต่ ้ องศึกษำ และปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุน มิใช่ด้วยเหตุ สูงอำยุ ทุพพลภำพ หรื อตำย ตำมกฎหมำยภำษี
อำกรบริ ษัทจัดกำรมีหน้ ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำทีก่ รมสรรพำกรกำหนด จำกผลประโยชน์ที่ได้ รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่ องฝำกถอนอัตโนมัติ (ATM) Tele-banking หรื อทำง
โทรศัพท์ หรื อบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนครบครบ
ตำมเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ที่กรมสรรพำกร หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนด หรื อทุพพลภำพ หรื อ
อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร เท่ำนัน้ ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อบริ ษัทจัดกำรก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
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7.4 รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1 วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุจำนวนเงิน
สุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องกำรได้ รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์
จะขำยคืน พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สงั่ ขำยคืน และนำไปยื่นที่
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดไว้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกที่ได้ มีกำรบันทึกข้ อมูลกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนำยทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนดังกล่ำวจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับคำสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป
7.4.1.2 กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์(ผ่ำนอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดกำร (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรตำมที่ได้ แสดงไว้ บน
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตและทำกำรยืนยันควำมถูกต้ องเพื่อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จสมบูรณ์ โดยบริกำร
ขำยหน่วยลงทุนทำงเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร (www.tmbameastspring.com) โดย
สำมำรถขำยเป็ นจำนวนเงิน หรื อเป็ นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บำท (สำม
ร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่นๆทีบ่ ริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่
จะประกำศใน www.tmbameastspring.com
7.4.1.3 กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บริ กำรนี ้เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภท
บุคคลธรรมดำ และไม่เป็ นบัญชีร่วม และไม่เป็ นบัญชีประเภทนิติบคุ คล
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดกำร
จะต้ องมีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทำรำยกำรผ่ำนบริ กำร
นี ้ได้
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดกำรได้
ทุกวันทำกำร ตำมเวลำทำกำรของบริ ษัทจัดกำร ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 1725 กด 1 โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะทำ
กำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
หำกผู้ถื อหน่วยลงทุน ต้ องกำรเอกสำรเพื่ อเก็ บ ไว้ เป็ นหลัก ฐำนในกำรท ำรำยกำร ผู้ถือหน่วยลงทุน
สำมำรถแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ให้ ทำกำรส่งเอกสำรกำรยืนยันกำรทำรำยกำรผ่ำ นเครื่ องโทรสำรได้
7.5 ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : ทุกวันทำกำร
7.6 รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
อื่นๆโปรดระบุ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน สำมำรถขำย
คืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทำกำรตังแต่
้ เวลำเปิ ดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์จนถึงเวลำ 15.30 น. และเป็ นไป
ตำมที่บริษัทจัดกำรกำหนด และ/หรื อ ตำมที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนกำหนด
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ลกู ค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำรทำงโทรศัพท์ได้ ทกุ วันทำ
กำรของบริ ษัทจัดกำรจนถึงเวลำ 15.30 น. และเป็ นไปตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่ำนบริ กำรซื ้อขำย
กองทุนผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อ
ผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนำคำรทหำรไทยตำมเวลำที่เครื่ องเปิ ดให้ บริ กำร
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซื ้อขำย ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนใน
วันทำกำรซื ้อขำยนัน้ ในรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยซึง่ จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน
ทีค่ ำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวเป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หลังเวลำที่กำหนด หรื อในวันหยุดทำกำรซื ้อขำย ให้ ถือเป็ นกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป ในรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยถัดไปซึง่ จะใช้ มลู ค่ำ
หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ และรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลำทำกำรในกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อควำมเหมำะสม
และเป็ นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้
หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ท รำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ น
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แต่กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ถือ หน่วยลงทุน บริ ษั ท จัด กำรจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ ไม่น้อ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศที่
สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และจะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
7.7 กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7.8 รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม :
กำรรับชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะจัดให้ มีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน ตำมวิธีกำรขอรับเงินค่ำขำย ดังนี ้ หรื อวิธีกำรอื่นใดอันจะ
เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรื อ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อม
เพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
1) ในกรณี ที่กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เป็ นกำรโอนเงิ นเข้ ำบัญ ชี เงินฝำกที่
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่ระบุในแบบคำขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน
2) ในกรณี ที่กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกเช็คในนำมผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำ
กำรถัดจำกวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน พร้ อมกับใบเสร็ จรับเงินและใบกำกับภำษี สำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภำยใต้ เงื่อนไขที่ระบุตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ 10
3) ในกรณีที่กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แ ก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยนำเช็คในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนำคำรอื่นในเขตสำนักหักบัญชีกรุ งเทพมหำนครตำมที่ได้ ระบุไว้ ในใบ
คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนและนำเช็คดังกล่ำวเข้ ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนำคำรอื่นหรื อทำกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใน 5 วันทำกำรถัด
จำกวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำกำรขำยหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้หำกธนำคำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้
นำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำธรรมเนีย มดังกล่ำวจะเป็ น
ภำระของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมวิธีกำรกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอัน
จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมรำยละเอียดดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
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ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ โดยจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ จะรับใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ ที่จะขอรับใบ
ยืนยันดังกล่ำวได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนดรูปแบบ และ/หรื อควำมถี่ในกำรออกใบยืนยันกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนซึง่ ไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีกองทุน และบัญชีนนไม่
ั ้ มีกำรติดต่อขอใช้ บริ กำรเป็ นเวลำนำนติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิ์ ที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่ำวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ หำกผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวน
หน่วยลงทุนที่จะขำยคืน หรื อจำนวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องกำรได้ รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในคำสัง่
ขำยคืนหน่วยลงทุนมำกกว่ำหน่วยลงทุนหรื อมูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัท จัดกำรจะถือว่ำผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
และบริ ษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
บริ ษัทจัดกำรตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจขอยกเลิกคำสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่ำงวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กำรยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนจะสมบูรณ์ ก็
ต่อเมื่อได้ รับกำรอนุมตั ิจำกบริ ษัทจัดกำรก่อน
บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนได้ มี
คำสัง่ ขำยคืนไว้ ยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว
โดยบริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้ อ 11 หรื อ 12
หำกเกิ ด ข้ อผิ ดพลำดจำกระบบงำน บริ ษั ท จัด กำรหรื อ ผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อรั บ ซือ้ คื น จะดำเนิ น งำนกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ ำมี) ให้ แล้ ว
เสร็ จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกโดยเครื่ องโทรสำรของผู้สงั่ ขำยคืน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ ขำยคืน หรื อเครื่ องฝำก
ถอนเงินอัตโนมัติเป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริ ษัท
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จัดกำรจะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐำนในกำรทำ
รำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกที่นำยทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
7.9 รำยละเอียดเพิ่มเติม : 8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1 ช่องทำงกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
8.1.1 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
8.1.2 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดกำร(ผ่ำนอินเตอร์ เน็ต)
8.1.3 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
8.1.4 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำร
8.2 รำยละเอียดช่องทำงกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง(กองทุนต้ นทำง) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร โดยบริ ษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำงซึ่ งได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และหรื อค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ (ถ้ ำมี) และหรื อค่ำใช้ จ่ำย หรื อค่ำเบี ้ยปรับ
หรื อค่ำธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ำมี) เพื่อนำไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนปลำยทำง
บริ ษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุ นของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2) นิติบุค คล รวมถึงบริ ษั ท หรื อห้ ำงหุ้น ส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้ ขึน้
ภำยใต้ กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดังกล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำล
สหรัฐอเมริ กำทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสั่ งเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดกำร หรื อชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5)
กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ1) – 4)
บริ ษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทำง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำร
ซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลำยทำง จะเกิดขึ ้นหลังจำกที่ได้ มีกำรบันทึกข้ อมูลกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้ วเท่ำนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรื อจำนวนเงินสุทธิที่ต้องกำรสับเปลี่ยนมำกกว่ำจำนวน
หน่วยลงทุนหรื อมูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำย ค่ำเบี ้ยปรับ
หรื อค่ำธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ (ถ้ ำมี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏ
อยู่ในทะเบีย นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ต้ นทำง บริ ษั ท จัด กำรจะถื อว่ำผู้ ถื อ หน่วยลงทุนประสงค์ จ ะ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ ทำรำยกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สำมำรถยกเลิกรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เว้ น
แต่ได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ทจี่ ะขอรับ
ใบยืนยันกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิม่ เติม
บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนดรูปแบบ และ/หรื อควำมถี่ในกำรออกใบยืนยันกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
นอกจำกนี ้บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุนเป็ นกำรชัว่ ครำว
หรื อถำวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรหยุดรับคำสัง่ ดังกล่ำวจะเป็ นกำรรักษำประโยชน์กองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรจะประกำศล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันก่อนกำรหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยน ใน
หนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ และติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบงำน บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน จะดำเนินงำนกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ ำมี) ให้
แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกโดยเครื่ องโทรสำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่
สับ เปลี่ย นหน่วยลงทุน หรื อเครื่ อ งฝำกถอนเงิ น อัต โนมัติ เป็ นเพี ย งเอกสำรบัน ทึก รำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่
หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์
บริ ษัทจัดกำรจะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐำน
ในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
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บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรซื ้อ
ขำย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ กำรใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรื อ
ติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตำมที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้ กำร
จัด กำรของบริ ษั ท จัด กำรมำยัง กองทุน รวมหุ้น ระยะยำวภำยใต้ ก ำรจัด กำรของบริ ษั ท จัด กำร หำกกำร
สับเปลีย่ นนัน้ ทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของ
ปี นัน้ ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรแสดงรำยงำนในหนัง สือ รั บ รองกำรซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีเหตุให้ ต้องเลิกกองทุนรวมตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์วำ่ ด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมหุ้นระยะยำว บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดให้ มี
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ทำ่ นมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นภำยใต้
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร
8.2.1 รูปแบบกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
8.2.1.1 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรำยละเอียดในคำขอสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงินสุทธิหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรจะสับเปลีย่ นจำก
กองทุนต้ นทำง และชื่อกองทุนปลำยทำง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ น
ทำง และกองทุนปลำยทำง (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐำนกำรรับคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน
8.2.1.2 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรมำยังกองทุน
รวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรำยละเอียดในคำขอสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงินสุทธิหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรจะสับเปลีย่ นจำก
กองทุนต้ นทำง และชื่อกองทุนปลำยทำง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ น
ทำง และกองทุนปลำยทำง (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐำนกำรรับคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน
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8.2.1.3 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร
อื่น มำยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวของบริษัทจัดกำร (รับโอน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีควำมประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ที่อยูภ่ ำยใต้
กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรอื่นมำยังกองทุนนี ้ สำมำรถทำได้ โดยกำรกรอกรำยละเอียดใน “ใบคำสัง่ รับโอน
LTF จำก บลจ.อื่น” โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องกำรโอน พร้ อมทังน
้ ำสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนและเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเพื่อประกอบกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปยื่นต่อบริ ษั ท
จัดกำรหรื อตัวแทนสนับสนุน โดยบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐำนกำร
รับคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน
บริ ษัทจัดกำรจะยึดถือจำนวนเงิน ที่ได้ รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวของบริ ษัท
จัดกำรอื่น ตำมที่ได้ ระบุในหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใต้ ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และมีกำรนำส่งเงินลงทุนโดยบริ ษัท
จัดกำรนันๆ
้ โดยเช็ค หรื อเงินโอน หรื อวิธีกำรอื่นใด เป็ นเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวนี ้
บริ ษัทจัดกำรจะถือวันที่ทำรำยกำรสับเปลีย่ นเข้ ำให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 17.2 อย่ำงไรก็ตำม ใน
กรณีที่บริ ษัทจัดกำรของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น (กองทุนต้ นทำง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรื อ
วิธีกำรอื่นใด ล่ำช้ ำกว่ำวันที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยภำษี อำกร บริ ษัทจัดกำรจะถื อว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรซื ้อ มิใช่กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อแนบเป็ นหลักฐำนประกอบกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรภำษี เงินได้ ประจำปี
8.2.1.4 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรอื่น (โอนออก)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีควำมประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ (กองทุนต้ นทำง) ไปยังกองทุนรวม
หุ้นระยะยำวที่อยู่ภำยใต้ ก ำรจัดกำรของบริ ษั ท จัดกำรอื่ น (กองทุนปลำยทำง) สำมำรถทำได้ โดยกรอก
รำยละเอียดใน “ใบคำสัง่ โอน LTF ไปยัง บลจ. อื่น” โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงินที่ต้องกำรได้ รับ
จำกกำรขำยคื น กองทุน ต้ นทำงเพื่ อไปลงทุน ในกองทุนปลำยทำงหรื อ จำนวนหน่วยลงทุนที่ ต้ องกำรจะ
สับเปลีย่ นออกจำกกองทุนต้ นทำง ชื่อกองทุนปลำยทำงและชื่อบริ ษัทจัดกำรของกองทุนปลำยทำงพร้ อมทัง้
นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเพื่อประกอบกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปยื่นที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนโดยบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรับ ซือ้ คื นจะส่ งมอบหลัก ฐำนกำรรับ คำสัง่ สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐำน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทจัดกำรของกองทุนปลำยทำงนันถึ
้ งกำรทำ
รำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่ำวเอง
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนนี ้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น
ไม่ว่ำจะเป็ นกองทุนซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรหรื อไม่ก็ตำม บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนำส่งเช็ค หรื อ โอนเงิน หรื อวิธีกำรอื่นใดในกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง และหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดกำรของกองทุน
ปลำยทำง ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริ ษัทได้ รับคำสัง่ โอนออกจำกผู้ถือหน่วยลงทุนที่
สมบูรณ์ แล้ ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนระหว่ำงปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยในสิ ้น
เดือนกุมภำพันธ์ของปี ถัดไปเพื่อแนบเป็ นหลักฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรหักภำษี เงินได้ ประจำปี
8.2.2 วิธีกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(1) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ซื ้อคืนได้ ทกุ วันทำกำรตังแต่
้ เวลำเปิ ดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์จนถึงเวลำ 15.30 น. หรื อตำม
เวลำที่บริษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนกำหนด ในรำคำตำมข้ อ 8.2
ในกำรสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนในรูปแบบตำมข้ อ 8.2.1.1 หรื อ 8.2.1.2) หรื อ
ใบคำสัง่ รับโอน LTF จำกบลจ.อืน่ หรื อ ใบคำสัง่ โอน LTF ไปยังบลจ. อื่น แล้ วแต่กรณี โดยในกรณี
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร ให้
ระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงินที่ต้องกำรได้ รับจำกกำรขำยคืนกองทุนต้ นทำงเพื่อนำไปลงทุนใน
กองทุนปลำยทำงหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรจะสับเปลีย่ นจำกกองทุนต้ นทำง และชื่อ
กองทุนปลำยทำง บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับ
คำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน
ในกำรสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ภำยใต้ ก ำรจัด กำรของบริ ษั ท จัด กำร บริ ษั ท จัด กำรจะยกเว้ น
ข้ อกำหนดมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงในวันทำกำรถัดจำกวันที่รำยกำร
สับเปลี่ยนนันเสร็
้ จสมบูรณ์ แล้ ว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงตำมเกณฑ์
ในข้ อ 8.2
(2) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดกำร(ผ่ำน
อินเตอร์ เน็ต)
ผู้ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อำจสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ผ่ ำ นบริ ก ำรนี ไ้ ด้ ทุ ก วัน โดยผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com)
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กำรสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ก่ อ นเวลำ 15.30 น. ในวัน ท ำกำรซื อ้ ขำยให้ ถื อ ว่ำ เป็ นกำรสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้
กำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลำ 15.30 น. ในวันทำกำรซื ้อขำยหรื อกำรสัง่ สับเปลี่ย นหน่วย
ลงทุนในวันหยุดทำกำรให้ ถือเป็ นกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไป และใช้
เกณฑ์กำรคำนวณรำคำของวันทำกำรถัดไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้ บริ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตของ
บริ ษัทจัดกำร (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิ บัติตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้ บ นเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ตและทำกำรยืน ยันควำมถูกต้ องเพื่ อให้ รำยกำรดังกล่ำวเสร็ จ
สม บู รณ์ โด ย บ ริ ก ำรสั บ เป ลี่ ย นห น่ วย ลงทุ น ท ำงเค รื อ ข่ ำ ยอิ น เท อ ร์ เน็ ต ขอ งบ ริ ษั ท
(www.tmbameastspring.com) สำมำรถท ำรำยกำรได้ ตลอด 24 ชั่ว โมง โดยสับ เปลี่ ย นเป็ น
จำนวนเงิน หรื อเป็ นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บำท (สำมร้ อยล้ ำนบำท
ถ้ วน)โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่ำอื่นๆที่บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งในอนำคต ซึง่ จะประกำศ
ใน www.tmbameastspring.com
(3) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนด้ วยกัน อำจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องชำระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ต้องศึกษำ และปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในกฎหมำย
ภำษี อำกร
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้อ งกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่ำๆ กัน สำมำรถกำหนดคำสัง่
สั บ เป ลี่ ย น ห น่ ว ย ล ง ทุ น อั ต โน มั ติ ด้ ว ย ตั ว เอ ง ผ่ ำ น อิ น เต อ ร์ เน็ ต ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก ำ ร
(www.tmbameastspring.com) หรื อที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อด้ วยวิธีกำรอื่นที่อำจมีขึ ้น
ในอนำคต หรื อติดต่อสอบถำมได้ ที่บริ ษัทจัดกำร
ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติต่อบริ ษัท จัดกำรหรื อ ผู้สนับ สนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน หรื อช่องทำงอื่น ใดที่ บริ ษั ทจัดกำร
กำหนดไว้ โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงินหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ สับเปลี่ยนในแต่
ละงวด ชื่อกองทุนปลำยทำง และกำหนดวันที่ให้ ทำรำยกำรสับเปลี่ยนเป็ นลำดับวันที่ของสัปดำห์หรื อ
ของเดือนหรื อของไตรมำสหรื อของปี ที่ต้องกำรทำรำยกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ ว่ำจะ
เลือกให้ ทำรำยกำรในวันทำกำรก่อนหรื อหลังวันที่ต้องกำรในกรณีที่วนั ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำร
คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลังจำกที่มีกำรบันทึกข้ อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยเท่ำนัน้ หำกในอนำคตบริ ษั ทจัดกำรสำมำรถรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อคำขอยกเลิกดังกล่ำวได้ โดยไม่ต้องผ่ำนอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดกำรอำจใช้ เวลำในกำรรวบรวม
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คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคำขอยกเลิกดังกล่ำวให้ แก่นำยทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ภำยใน 2 สัปดำห์นบั จำกวันที่ยื่นคำขอทำรำยกำรคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมั ติ
หรื อวันที่ยื่นคำขอยกเลิก
(4) กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ กำรนี ้เฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภท
บุคคลธรรมดำ และไม่เป็ นบัญชีร่วม และไม่เป็ นบัญชีประเภทนิติบคุ คล
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นลูกค้ ำสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดกำรได้ ทกุ
วันทำกำร ของบริ ษัทจัดกำร จนถึง 15.30 น. ที่โทรศัพท์ 1725 กด 1 โดยเจ้ ำหน้ ำที่จะทำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรำยกำรทุกครั ง้ และหลังจำกทำรำยกำรทุกครัง้
จะต้ องได้ รับกำรยืนยันกำรทำรำยกำรถูกต้ องจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรทำ
รำยกำรผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ลูกค้ ำสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดกำร จะต้ องรับทรำบเงื่อนไขและคำเตือนในกำรทำ
รำยกำรขำยหน่วยลงทุนก่อน
ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกองทุนที่ต้องกำรสับเปลีย่ นแก่เจ้ ำหน้ ำที่
ส่วนลูกค้ ำสัมพันธ์ ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทำง จำนวนเงินหรื อจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำร
สับเปลีย่ นจำกกองทุนต้ นทำง และชื่อกองทุนปลำยทำงที่ต้องกำรสับเปลีย่ นเข้ ำ
กำรสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่กำหนดข้ ำงต้ นในวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้
หำกผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องกำรเอกสำรเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำร ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ให้ ทำกำรส่งเอกสำรกำรยืนยันกำรทำรำยกำรผ่ำนเครื่ องโทรสำรได้
8.2.3 รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณเมื่อสิ ้นวันทำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน จะกำหนดรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทำง กำรกำหนดรำคำรับซื ้อคืนจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน เมื่อสิ ้นวันทำกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ น (ถ้ ำมี) และส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน
(Spread) (ถ้ ำมี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลำยทำง กำรกำหนดรำคำขำยจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนเมื่อสิ ้นวันทำกำร
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สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมีผล บวกด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ น (ถ้ ำมี) และส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน
(Spread) (ถ้ ำมี)
8.2.4 ระยะเวลำในกำรสับเปลีย่ น : ทุกวันทำกำร
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณี บ ริ ษั ท จัด กำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืน หน่วยลงทุน เป็ นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคื น หน่วยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยบริ ษัทจัดกำรต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดกำรจะเลือ่ นกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพำะในกรณีทกี่ ำหนดไว้ ในโครงกำร ซึ่งต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดกำร พิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีทเี่ ข้ ำเหตุดงั ต่อไปนี ้
โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด
ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตำม
กำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำร พบว่ำ รำคำ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 16 และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2 กำรเลือ่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 10.1 ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกินสิบวันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลือ่ นกำหนดกำรชำระค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่ องดังกล่ำวด้ วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลือ่ นกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลือ่ น และ
หลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1(1) หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1(2) ต่อสำนักงำนโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
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(4) ในระหว่ำงกำรเลือ่ นกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว ให้ บริ ษัทจัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตำมลำดับวันที่สง่ คำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง
10.3 ให้ บริษัทจัดกำรหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทพบว่ำ
รำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไข
รำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึง
กำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุด
รับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
10.4 ในกรณีที่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนได้ ประกำศกำหนดให้ เป็ น
วันหยุดทำกำรของบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมหยุดรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่ำว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสัง่ ในกรณี
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำห้ ำวันทำกำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่
ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
11. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน :
11.1 บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้
เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด
ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้
กระทำได้ ไม่เกินหนึง่ วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น
ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ ทังนี
้ ้
เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่ำร้ อยละสิบของ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่
สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรื อรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตำม
กำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์
เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำดังต่อไปนี ้
1. กำรกระทำทีเ่ ป็ นควำมผิดมูลฐำนหรื อควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรื อ
3. กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรื ออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มี
อำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ ำบริ หำรจัดกำรกองทุน
รวมภำยใต้ กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำม
เพียงพอของเงินกองทุนได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
กำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ ำหลักทรัพย์
และกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำซึง่ ให้
กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 11.1 และบริ ษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ไว้ แล้ วให้
ทรำบถึงกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5)ให้
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอืน่ และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อ
คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุน
รวมเปิ ดนันให้
้ สำนักงำนทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำ
สัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5)เกินหนึง่ วันทำกำร ให้
บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และรำยงำน
ฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันรำยงำนนันให้
้ สำนักงำนทรำบภำยในวันทำกำร
ก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ
โดยพลัน
12. การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริ ษัทจัดกำรจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่
ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวตำมระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศซึง่ ไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
13.1 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อ กำรโอนหน่วยลงทุน
ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี
หนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำ 2)
นิ ติ บุ ค คล รวมถึ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ ำงหุ้ นส่ ว น เป็ นต้ นซึ่ ง จั ด ตั ง้ ขึ น้ ภำยใต้ กฎหมำยของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ รวมถึงสำขำของนิติบคุ คลดังกล่ำว 3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐ อเมริ กำทังในและ
้
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคำสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของ
บริ ษั ท จัด กำร หรื อ ชำระ/รั บ ชำระเงิ น เกี่ ยวกับ หน่วยลงทุน ดังกล่ำวในประเทศสหรัฐ อเมริ ก ำ ทัง้ นี ้
รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั กำรที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว 5)
กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่ำวตำมข้ อ 1 – 4
13.2 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดกำรพบว่ำบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อำจทำให้ ได้ รับกำรจั ดสรรเกินกว่ำหนึ่งในสำม
ของจำนวนหน่วยลงทุน
13.3 บริ ษัทจัดกำรมีอำนำจปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ ำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือ
หน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่มี
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14.2 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่มี
14.3 กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1 ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่ประมำณกำรได้ ที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2) :
รำยละเอียด / จำนวน /อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.9795 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
(รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ )
15.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม
15.2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หัก
ด้ วยมูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รำยปี :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รำยปี ในอัตรำไม่เกิ นร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์ สิน
ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ
วันที่คำนวณ
15.2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน รำยปี :
ประมำณกำรค่ำ ธรรมเนี ย มนำยทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน รำยปี ในอัต รำไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.2140 ต่ อ ปี ของมูลค่ ำ
ทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนำย
ทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

67

15.2.5 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6 ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของของมูลค่ำทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่ำหนี ้สิน
ทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนำยทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่ำอำกรแสตมป์และค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อตรำสำร ตำมที่จำ่ ยจริ ง
2. ค่ำสอบบัญชีและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรสอบบัญชี ซึง่ รวมถึงกำรตรวจสอบทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นประเทศและ
ต่ำงประเทศ ค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆทีเ่ กิดขึ ้นจำกกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ หรื อตำมกฎหมำย หรื อประกำศสมำคม
3. ค่ำตอบแทนผู้ชำระบัญชี ตำมทีจ่ ำ่ ยจริง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจน
กำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริ ง
4. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรื อผู้รับฝำกหลักทรัพย์สนิ ใน
ต่ำงประเทศ และค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำ ยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศของ
กองทุน ตำมที่จ่ำยจริ ง
5. ค่ำใช้ จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อ ค่ำภำษี อำกร ที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพย์สิน
หรื อหลักทรัพย์ ทงั ้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัด หำ ให้ ได้ มำ รั บมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็ บรักษำ
ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำใช้ จ่ำย
ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในกำรให้ บริ กำรทัว่ ไป ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำ หรื อควำมเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้ อกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทงใน
ั้
และต่ำงประเทศ เช่น สัญ ญำ Forward, Swap, Future และค่ำใช้ จ่ำยหรื อค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริ ง
รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่ำว เป็ นต้ น
6. ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่หรื อเรี ยก
ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริ ษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกฎหมำยในกำรดำเนินคดีทำงศำล ตำมที่จ่ำยจริ ง
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7. ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำมหรื อกำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนี ้ใดๆ
ของกองทุนตำมที่จ่ำยจริ ง
8. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับชำระเงินค่ำจองซื ้อ ชำระเงินค่ำขำย ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆในกำรมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนำคำร
เช่น ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆที่ธนำคำรเรี ยกเก็บ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร ค่ำสมุดเช็ค
ตำมที่จ่ำยจริ ง (ถ้ ำมี)
9. ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรใช้ บริ กำรทดรองจ่ำยเงิน เพื่อชำระรำคำหลักทรัพย์ลว่ งหน้ ำจำก global custodian
สำหรับกรณีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ และค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระรำคำ (failed trade) ตำมที่จ่ำยจริ ง
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยอืน่ ๆ ที่เรี ยกเก็บจำกกองทุน ให้ รวมถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจำกกองทุน เป็ นอัตรำที่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ
ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย หรื อ ภำษี อื่นใดในทำนองเดียวกัน เนื่องมำจำกค่ำธรรมเนียมค่ำใช้ จ่ำยทังหมดข้
้
ำงต้ นจะเป็ น
ภำระของกองทุน
กำรคำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้ มูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียม
กำรจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ วันที่คำนวณของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐำนในกำรคำนวณ
และจะเรี ยกเก็บจำกกองทุนเป็ นรำยเดือน
กำรคำนวณค่ำใช้ จำ่ ยตำมข้ อ 1 ถึง 5 จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมจำนวนทีจ่ ำ่ ยจริง และ
ในทำงบัญชีจะตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนครัง้ เดียวทังจ
้ ำนวน ยกเว้ นค่ำใช้ จำ่ ยตำมข้ อ 2โดยในทำงบัญชี
จะตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยกองทุนเป็ นรำยวันโดยเฉลีย่ เท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำในรอบบัญชี
สำหรับค่ำใช้ จำ่ ยตำมข้ อ 6 ถึง 8 จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำง
บัญชีจะตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยกองทุนเป็ นรำยวันโดยเฉลีย่ เท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะได้ รับประโยชน์จำก
ค่ำใช้ จำ่ ยนันๆ
้ ทังนี
้ ้กำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี
สำหรับค่ำใช้ จำ่ ยตำมข้ อ 9 ในส่วนค่ำใช้ บริ กำรทดรองจ่ำยเงินเพื่อชำระรำคำหลักทรัพย์ลว่ งหน้ ำ จำก global
custodian สำหรับกรณีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรผิดนัดชำระรำคำ (failed trade)
นัน้ จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนรวมตำมที่จำ่ ยจริ ง
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ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริ มกำรขำย คิดรวมอยูใ่ นค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนแล้ ว
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจำกกองทุนรวมข้ ำงต้ นรวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ แล้ ว
15.3 ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
ไม่มี
15.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
ไม่มี
15.3.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทำง
ไม่มี

กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลำยทำง
ไม่มี
15.3.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15.3.5 ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ทจี่ ะให้ ออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมฉบับละไม่เกิน
50 บำท
15.3.6 ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (exit fee) :
ไม่มี
15.3.7 ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :มี
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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1.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่ำที่จะถูกรวมเข้ ำไปเป็ นรำคำขำยหน่วยลงทุนหรื อหักจำกมูลค่ำ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนคิ ดเป็ นอัตรำร้ อย
ละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่ำง
ดังกล่ำวจะถูกนำส่งเข้ ำหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ ำนวน เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
ของกองทุน
ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับกำรยกเว้ นไม่ถกู รวมเข้ ำไปเป็ นรำคำขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ กำรสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขำยคืน หรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ภำยหลังกำรเสนอขำย
ครัง้ แรก จะมีกำรรวมส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนเข้ ำไปในรำคำขำย หรื อรำคำรับซื ้อคืน.หรื อรำคำสับเปลี่ยนเข้ ำ
หรื อรำคำสับเปลีย่ นออก
ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนจะถูกนำส่งเข้ ำหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ ำนวน เพื่อนำไปชำระเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ เพือ่ นำไปชำระ
เป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ตำมที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรกำหนดส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนดังกล่ำวให้
สอดคล้ องกับอัตรำค่ำนำยหน้ ำในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์ทเี่ กิดขึ ้นจริ ง
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจำก
กรณีปกติตำมทีจ่ ่ำยจริ ง เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจดแจ้ งกำรจำนำกับนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ค่ำแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในทะเบียน ตำมที่จำ่ ยจริ ง
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้ นส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ภำยใต้ บริษัทจัดกำร ตำมรำยละเอียดที่บริษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรำบล่วงหน้ ำ
2. ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็ นค่ำธรรมเนียมที่รวม
ภำษี มลู ค่ำเพิม่ แล้ ว
15.4 วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
15.5 กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย :
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร บริ ษัทจัดกำร
จะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มี
กำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ยดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรหรื อทำง
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หนังสือพิมพ์ หรื อจัดให้ มีข้อมูลเรื่องดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร
และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เป็ นต้ น
กำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำรให้ ถือว่ำสำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำม
เห็นชอบกำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรในเรื่ องดังกล่ำวเมือ่ บริ ษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำมวรรคหนึง่ แล้ ว
2. กรณีที่บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย แต่ไม่เกินอัตรำสูงสุดตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ยเพิ่มขึ ้น โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ทที่ ี่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรับซื ้อคืน และประกำศในwww.tmbameastspring.com หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. กรณีที่บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเกินอัตรำสูงสุดของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ย
เดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรจะขึ ้นค่ำธรรมเนียม
หรื อค่ำใช้ จำ่ ยดังกล่ำว บริ ษัจดั กำรจะดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งสุดดังกล่ำว
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ย
เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว โดยติดประกำศดังกล่ำวไว้ ที่ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน และ
ประกำศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3.2 กรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งสุดดังกล่ำว
บริ ษัทจัดกำรต้ องได้ รับมติพเิ ศษ
ทังนี
้ ้ กำรเปลีย่ นแปลง ตำมข้ อ 1วรรคสอง และ 3 บริ ษัทจัดกำรจะต้ องแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว
15.6 หมำยเหตุ :

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วย
ลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง :
16.1 วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
และรำคำหน่วยลงทุน
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
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1. บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
2. บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำร
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของ
สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีเป็ นกองทุนรวมเปิ ดแบบมีกำหนดระยะเวลำ (Interval fund) ที่กำหนดวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่ำงกันตังแต่
้ หนึ่งเดือนขึ ้นไป บริ ษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือน ภำยในวันทำกำรถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจำก (ก) บริ ษัทจัดกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด ภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.4) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ำยเงินปั นผล
ภำยในวันทำกำรถัดไป (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำอัตรำแลกเปลีย่ นตำมที่กำหนดในข้ ำงต้ นได้ อย่ำงเหมำะสม บริ ษัทจัดกำรอำจนำอัตรำ
แลกเปลีย่ นอื่นใดตำมที่บริ ษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันมำใช้ แทนโดยอนุโลม
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวัน
ทำกำรที่คำนวณนัน้
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกำศข้ ำงต้ น
ต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
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ในกรณี ที่ ก ำรประกำศได้ ก ระท ำกำรผ่ำ นระบบเผยแพร่ ข้อ มูลมูลค่ำ หน่วยลงทุน ที่ จัด ขึน้ โดยสมำคม (NAV
Center) หรื อช่องทำงอื่นที่สำนักงำนยอมรับ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่ำ
หน่วยลงทุนภำยในสองวันทำกำรถัดไปก็ได้
กำรประกำศข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศ ผ่ำน website ของบริ ษัทจัดกำร และปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรับซื ้อคืนทีใ่ ช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่มลู ค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรั พ ย์ สิน สุท ธิ เป็ นตัวเลข โดยมี ท ศนิ ยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีก ำรปั ด เศษ
ทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลัก
สำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น
ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิย มตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลัก
สำกล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3 แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำร
ประกำศทำงหนังสือพิมพ์ หรื อกำรประกำศทำงเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์
จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ
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แห่งที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถำบัน บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีทมี่ ลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรื อต่ำงจำก
รำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ น้ ไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัท
จัดกำรจะจัดทำและส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่
พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และจัดให้ มีสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรเพื่อให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมี
สำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของควำมผิดพลำดซึง่ ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรคำนวณ
รำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น กำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยผิดพลำด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแก้ ไขรำคำหน่วย
ลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่
วันที่พบรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำส่วน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้ เสร็ จสิ ้นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณรำคำหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันที่บริ ษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รำยงำนดังกล่ำวจะมี รำยกำรอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(ค) สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีสำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร เพื่อให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องภำยในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
ข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)
(3) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถรับทรำบชื่ อกองทุนที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และวัน
เดือน ปี ที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนตำม
(1)
(4) ชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็ จและดำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่ อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทรำบถึงกำรแก้ ไขรำคำ ตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน
5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(5) จัดทำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้ อมทังส
้ ำเนำ
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดั ทำตำม (1) ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำนัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุม
ได้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่สง่ รำยงำนมำตรกำรป้องกันให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนำเอกสำรที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
แทน
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรื อลด
จำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัย
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ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ำยเงิน
ของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน แต่ หำกปรำกฏ
ว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่ง
มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ำยเงินของกองทุน
เปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
หรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ ำงของรำคำที่
ขำดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่
ถึงหนึง่ ร้ อยบำท บริ ษัทจัดกำรอำจนำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน ตำม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตำม 2(
ก) บริ ษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4.บริ ษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิ ดขึ ้นจำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ประกำศกำรแก้ ไขรำคำตำมข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุนและผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัย
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดกำร : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน
(กรณีกองทุนมีประกัน)
: ไม่มี
17.4 ชื่อ ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลง ทุน (Outsource)
: ไม่มี
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5 ที่ปรึกษำ : ไม่มี
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน : ไม่มี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษำกองทุน : ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :

นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อ นำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้

ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด
สำนักงำนเลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำม
เห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
17.7 กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund)
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี ประมำณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชีครัง้ แรก ประมำณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.3 รำยละเอียดเพิ่มเติม : โดยจะกำหนดวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป
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19. การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการ
จัดการ :
เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 19 เรื่ อง "หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129 /1 มำตรำ 129 /2 และมำตรำ 129 /3 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 กำรเปลีย่ นแปลงเวลำทำกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลำทำกำรในกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อควำม
เหมำะสมและเป็ นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด กำรจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน และผู้ล งทุน ทั่วไปทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำทำกำร
ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 5 วัน โดยจะปิ ดประกำศที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
20.2 กำรควบรวมกองทุน
ในกำรควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะสำมำรถกระทำได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วย ภำยใต้ หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมทีม่ ีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสีย่ งและระดับควำมเสีย่ งของ
กำรลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกของโครงกำรแต่ละ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่ำว
(2) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมทีม่ ีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสีย่ งและระดับควำมเสีย่ งของ
กำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพเิ ศษของโครงกำรแต่ละกองทุน
รวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตำมกฎ ข้ อกำหนด หรื อประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หริ อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ที่
กำหนด หรื อจะกำหนดต่อไป
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20.3 กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน (เกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่กำรถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
(2) กำรจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัด
กำรถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนทีถ่ ือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม
2. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัด
กำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศกำหนด
(ข) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จำกัดสิทธิตำม (ก) ให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน
บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่ำวออกจำกทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม
โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หำกเป็ นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่ำหนึง่ ในสำม
ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
เพียงรำยเดียวหรื อกลุม่ เดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่ำวเต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
20.4 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษี ตำ่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กำได้ ออกกฎหมำยที่เรี ยกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่งต่ อ ไปจะเรี ย กว่ำ FATCA) โดยมี ผลบัง คับ ใช้ วัน ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับ ดังกล่ำ ว
กำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ ำวรในสหรัฐอเมริ กำ และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ ำง
ภำษี ในสหรัฐอเมริ กำ) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจำกนี ้ยังปรำกฎด้ วยว่ำในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำย
ประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ ถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับ
หน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของ
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บุคคลสัญ ชำติอเมริ กันและบุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ ของลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้
ลูกค้ ำบำงประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ ของ FATCA
(กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะ
้
ได้ รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจำกกำรขำย
ทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Passthru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึง่ จะเริ่ มต้ น
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำและ FFI
ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำย
ดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงิ น ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA
อำจจะปฏิเสธหรื อระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรื อยุติควำมสัมพั นธ์ ทำงธุรกิ จกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดกำร ซึง่ อำจทำให้ กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดำเนินกำรลงทุนได้
อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษั ทจัดกำรและกองทุน
รวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องได้
บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ เข้ ำ ข่ำ ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ(หรื อ เป็ นบุค คลตำมที่
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำยินยอมบริ ษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่ง
ข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี ของสหรัฐอเมริ กำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ
จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดกำร ให้ กบั หน่วยงำนของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรื อคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทรำบ
ควำมเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริ กันหรื อกำรให้
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ข้ อมูลตำมหัวข้ อที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อกำรแจ้ ง
ปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ ำ
ร่วมใน FATCA หรื อกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุน
หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ รั บ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ น้ หำกมี ก ำรด ำเนิ น กำรที่ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรื อไม่แสดงเจตนำตอบรับ
ภำยในระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรื อ
หลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำร
ดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ กำร และดำเนิน กำรคืนเงินลงทุน ตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทำให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ น
กำรกระทำเพื่อหลีกเลีย่ งมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA
และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนำคำร
ตำมที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึ่งในทำงปฏิบตั ิบริ ษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำย
เป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด)เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรได้
สงวนสิ ท ธิ ไว้ ข้ ำ งต้ น บริ ษั ท จัด กำร(รวมถึ ง ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง) จะด ำเนิ น กำรตำมข้ อ ก ำหนดของกฎหมำย
ภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรื อดำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำร
กำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.5 บริ ษัทจัดกำรไม่มีนโยบำยรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริ ษัทและกองทุน จำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรอัน
เนื่องมำ จำกกำรใช้ บริ กำรของบุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน เนื่องจำกเป็ นข้ อห้ ำมที่โดยกฎและโดย
วิชำชีพเป็ นเรื่ องไม่พงึ กระทำ เว้ นแต่เป็ นกำรรับประโยชน์ที่ผ้ ูให้ บริ กำรจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงำนของบริ ษัท
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ตำมเทศกำลที่เป็ นประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตั ิที่บริ ษัทประกำศไว้ ภำยในบริ ษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน
อำจขอดูแนวทำงนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดกำร
20.6 เงื่อนไขกำรลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว เพื่อให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและและเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ อง และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
20.6.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวนี ้จะไม่สำมำรถนำไปจำหน่ำย จ่ำยโอน จำนำหรื อนำไป
ประกันและนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหรื อกำรจำนำหน่วยลงทุน
20.6.2 สิทธิและหน้ ำที่เกี่ยวกับภำษี ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวจะเป็ นไปตำมกฎกระทรวง ประกำศ
อธิบดีกรมสรรพำกร และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ดังต่อไปนี ้ ซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ จำกคูม่ ือ กำร
ลงทุนเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
(ก)

กฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้ วยกำรยกเว้ นรัษฎำกร
ฉบับลงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2547

(ข)

(ค)

ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษี เงินได้ (ฉบับที่ 133) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข เพื่อกำรยกเว้ นภำษี เงินได้ สำหรับเงินได้ เท่ำที่ได้ จ่ำยเป็ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว ฉบับลงวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2547
ประมวลรัษฎำกร ประเภทเงินได้ พงึ ประเมินมำตรำ 40

(ง)

ประมวลรัษฎำกร ค่ำใช้ จำ่ ยหักจำกเงินได้ ตำมมำตรำ 42 ทวิ ถึงมำตรำ 46

(จ)
(ฉ)

ประมวลรัษฎำกร เงินเพิ่มกรณีไม่เสียหรื อนำส่งภำษี ภำยในกำหนดเวลำ ตำมมำตรำ 27
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องทีจ่ ะมีในอนำคตและที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)

20.7 หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเพื่อให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี นนั ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง ปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ประกำศกำหนด เช่น
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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20.7.1 ศึกษำและทำควำมเข้ ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง คูม่ ือกำรลงทุน และหนังสือชี ้ชวนอย่ำงละเอียดก่อน
ตัดสินใจลงทุน และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดอย่ำงครบถ้ วน
20.7.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทุน และเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องกำหนด และ/หรื อ
ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
20.7.3 ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรใช้ สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี และ/หรื อดำเนินกำรคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ให้
ครบถ้ วนถูกต้ องตำมที่กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องกำหนด
20.8 กำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และกำรหักเงินลงทุนเมื่อมีกำรขำยคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดกำรจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรำยแยกรำยกำรตำมวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขำยคืนหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละ
รำยกำรตำมวิธีกำร “เข้ ำก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน
กำหนด
20.9 หนังสือรับรองกำรโอน สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1
มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวโดยมีรำยกำรอย่ำงน้ อยตำม
แบบที่สมำคมประกำศ
20.10 บริ ษัทจัดกำรจะมีวิธีปฏิบตั ิและ/หรื อวิธีดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมกฏเกณฑ์
ของนิติบคุ คลที่กองทุนทำธุรกรรมด้ วย โดยถือว่ำบริ ษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรอำจต้ องรำยงำนไปยังนิติบคุ คลที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว ทำ
ธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่ำ”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คูค่ ้ ำ ผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงิน นำยหน้ ำค้ ำหลักทรัพย์ ผู้
ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่ำว)ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผัน
ผวนต่ำ หุ้นระยะยำว เข้ ำลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและรำยละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด
สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว (“กองทุน”) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทำงตรง
้
และทำงอ้ อม) มำกกว่ำ 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กำหนดตำมที่นิติบคุ คลทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อ ตำมคำขอ
ของนิติบคุ คลที่ดงั กล่ำว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่ำว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย
มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว และปฏิบตั ิตำมเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดกำรต้ องอำจขอข้ อมูลหรื อเอกสำรเพิม่ เติมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนัน้ เพื่อนำส่งนิติบคุ คลดังกล่ำวด้ วย
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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ไม่วำ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่ำวในวันรำยงำนหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เพื่อให้
กองทุนและนิติบคุ คลทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิตำมเกณฑ์ของข้ อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ ถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คำยินยอมกับผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่
บริ ษัทจัดกำรร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ นด้ วย)
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคล
ต่อไปนี ้เข้ ำลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยำว (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ำมหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ควำมร่วมมือกับบริ ษัทจัดกำรกองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ องทังในและต่
้
ำงประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงกฎหมำย
ฟอกเงิน กฎหมำย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึง่ ผลจำกกำรลงทุนดังกล่ำวอำจทำให้ บริ ษัทจัดกำร กองทุนและนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องไม่
สำมำรถปฏิบตั ติ ำม ตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ำมโดย สำนักงำนควบคุมทรัพย์สนิ ใน
ต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลังสหรัฐอเมริ กำ (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ยวกับกำรทำ
รำยกำรกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลทีป่ รำกฏในรำยชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked
Persons ตำมเกณฑ์ของ OFAC หรื อ ตำมข้ อห้ ำมซึง่ กำหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT
Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อข้ อจำกัดทีก่ ำหนดโดย OFAC หรื อข้ อจำกัดที่กำหนดโดย
European Union Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมำยใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ เกณฑ์และรำยชื่อ
ดังกล่ำวอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภำยหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่ำตนไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ำม ตำมข้ อจำกัดดังกล่ำวข้ ำงต้ นก่อนเข้ ำลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ
หุ้นระยะยำว (กองทุน)
อนึง่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หำกต่อมำภำยหลังบริ ษัทจัดกำรพบว่ำผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวมีลกั ษณะต้ องห้ ำม ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใด (รวมถึงผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุน ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนผ่ำน Omnibus Account) ปฏิเสธกำรให้ ควำม
ร่วมมือและ/หรื อปฏิเสธกำรให้ ข้อมูลหรื อเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่บริ ษัทจัดกำรร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ ำข่ำย
และ/หรื อมีควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรื อมีคุณสมบัติ และ/หรื อดำเนินกำร/ไม่ดำเนินกำรอื่นใด อันมีผลหรื อ
อำจมีผลให้ บริ ษัทจัดกำรและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตน
และ/หรื อ ข้ อ ก ำหนด/กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ทัง้ นี ก้ ฏเกณฑ์ แ ละหรื อ กฏหมำย อำจมี แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ลอด
ระยะเวลำลงทุน) บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบัติหรื อกระทำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ใน
โครงกำรจัดกำร ซึง่ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ กำรและดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำ
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบและให้ ควำมยินยอมแก่บริ ษัท
จัดกำรไว้ ล่วงหน้ ำแล้ ว อีก ทัง้ ผู้ถื อหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถน ำเรื่ องดังกล่ำ วมำใช้ เป็ นสิท ธิ เรี ยกร้ องควำม
เสียหำยจำกเหตุดงั กล่ำวจำกบริ ษัทจัดกำรได้ แต่อย่ำงใด
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว
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20.11 กำรวำงทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะ
อ้ ำงอิงที่อยูข่ องบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็ นภูมิลำเนำเพื่อกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นให้
บริ ษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรื อ ขอมติโดย
เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรื อควรรู้วำ่ ไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุน
ได้ ทังนี
้ ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดย
กำรคัดเลือกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่
มีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลีย่ นบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำก
บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
22 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่
ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงกำรขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมำย ประกำศ กฎหรื อคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ กฎ หรื อคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำมในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้
กำรลงนำมในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใดๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดใน
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรื อผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว
1. บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703
Website : www.tmbameastspring.com
E-mail : marketing@tmbameastspring.com
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษัทจัดกำร :
ในกำรจัดกำรกองทุน บริ ษัทจัดกำรมีสทิ ธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
(1) กำรบริ หำรกองทุน
ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ น
กองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนครัง้ แรก
ข) จัดกำรกองทุนให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ำง
บริ ษัทจัดกำรและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเคร่งครัด
ค) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งๆ และซื ้อขำย จำหน่ำย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ นนตำมที
ั้
่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไป
ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของโครงกำรที่
ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดำเนินกำรเพิม่ จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตำมวิธีกำรทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
จ) ดำเนินกำรเพิม่ จำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน
ในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนจำนวนนันแล้
้ วแต่กรณี
ฉ) แจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติม จำนวน และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นณ
วันทำกำรสุดท้ ำยของทุกเดือนให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในวันทีย่ ี่สบิ ของ
เดือนถัดไป
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ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
ซ) เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์ อยูเ่ ท่ำที่
จำเป็ น เพือ่ รักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลี่ย นแปลง หรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงกำรจัด กำรกองทุน หรื อ วิธี จัด กำรกองทุน ภำยใต้
รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 19
ญ) กระทำนิติกรรมสัญ ญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริ ษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำกำรได้
ภำยในขอบเขตของกฎหมำย
ฎ) จัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดจำกผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรำยใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชี
กองทุนใดมีมูลค่ำตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรและหนังสือชี ช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุน
ฏ) สั่ง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ ห้ ส่ง มอบ รั บ มอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ ำ ยจ่ ำ ยโอนหลัก ทรั พ ย์
ตลอดจนชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ และเบิกจ่ำยเงินของกองทุนสำหรับค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินงำนของกองทุนภำยใต้ รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 15.2
ฐ) ปฏิบตั ิกำรอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ภำยใต้ ข อบเขต หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จัด กำร ทัง้ นี ้
จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ตำมที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
(2) กำรรับและจ่ำยเงินของกองทุน
ก) จัดให้ มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและกองทุน ให้ เป็ นไปตำมวัต ถุป ระสงค์ ของกำรจัด กำรของกองทุนตำมที่
กำหนดไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 15
ข) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรกองทุนและค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 15
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ค) จัดให้ มีบริ กำรทดรองจ่ำยเงินเพื่อชำระรำคำหลักทรัพย์ ล่วงหน้ ำจำกผู้รับฝำกทรัพย์ สิน
ต่ำงประเทศ ณ วันชำระรำคำ สำหรับกรณีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมที่
เกิดขึ ้นจำกกำรทำธุรกรรมของผู้รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศดังกล่ำว ถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำย
ของกองทุนรวมตำมที่กำหนดไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 15
(3) กำรแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อกำรจัดกำรกองทุน
ก) จั ด ให้ มี ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมประกำศส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงกำร
เปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นตำมเงื่อนไขใน
กำรเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 2 ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญำต
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่ ง ตั ง้ ผู้ สนับ สนุ น กำรขำยหรื อ รั บ ซื อ้ คื น ภำยใต้ หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ค) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมหลักเกณฑ์แห่ง
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต เรื่ องหลักเกณฑ์กำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ และบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง) แต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีกองทุน ตำมที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน
จ) แต่งตังนำยทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
ฉ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษำ (ถ้ ำมี) ที่ทำหน้ ำที่เป็ นที่ปรึกษำของบริ ษัทจัดกำร โดยควำม
เห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(4) กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ก) จัดให้ มกี ำรดำเนินกำรงำนทะเบียนหน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุน
รวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่
จัดตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
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1) ยืนยันกำรซื ้อหรื อขำยคืนหรื อสับเปลีย่ นหรื อโอนซื ้อหรื อโอนขำยหน่วยลงทุน
2) ชำระเงินค่ำขำยและค่ำโอนขำยหน่วยลงทุน
3) ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4) ส่งมอบหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5) ส่งมอบหนังสือแสดงกำรขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
(6) ส่งมอบหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(7) ส่งมอบหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จำกเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์ (ถ้ ำมี) ที่ได้ รับ
จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวโดยมิใช่ด้วยเหตุสงู อำยุ ทุพพลภำพ
หรื อ ตำย ตำมประกำศกฎหมำยภำษี อำกร
ข) จัดกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรำยใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นันๆ
้ ขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่ำหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุเงื่อนไขไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 7
ค) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุน
ตำมที่ ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอี ยดโครงกำรจัด กำรกองทุนรวมข้ อ 7 คงเหลืออยู่ในบัญ ชี
กองทุน
ง) จัดให้ มกี ำรฝำกทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
จ) จัดให้ มกี ำรเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ฉ) จัดทำรำยงำนทุกรอบปี บัญ ชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปี บัญ ชี และส่ง
รำยงำนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี โดยรำยงำนดังกล่ำวต้ องแสดง
ข้ อมูลตำมที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ กำหนด ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัท
จัดกำรเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมข้ อ ช) ตำมปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลำกำรส่งรำยงำนเพื่อ
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แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีขยำยเป็ นภำยใน 4 เดือ นนับแต่วนั สิ ้นปี
บัญชี
ทังนี
้ ้ มิให้ นำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้ บังคับกับกรณี กองทุนเลิก ตำมที่กำหนดไว้ ในส่วน
รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 20 โดยเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวได้ เกิดขึ ้น ก่อนหรื อ
ในวันที่ครบกำหนดจัดทำ หรื อจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ช) จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บัญ ชีหรื อปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลำหกเดือนนัน้ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยงำนดังกล่ำวต้ องแสดงข้ อมูลอย่ำง
น้ อยตำมที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปี บัญชี ให้ บริ ษัท
จัดกำรได้ รับยกเว้ น ไม่ต้องจัดทำและส่งรำยงำนดังกล่ำวในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลัง
สำหรับรอบปี บัญชีนนั ้
ซ) จัด ให้ มี รำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดตำมข้ อ ฉ) และ ช) ไว้ ที่ที่ ทำกำรทุกแห่งของ
บริ ษั ทจัด กำร และสถำนที่ติ ดต่อทุก แห่งของผู้สนับ สนุน กำรขำยหรื อรับ ซือ้ คื นที่ ใช้ เป็ น
สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ และจัดสำเนำ
ให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ฌ)จัดทำหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบนั ทุกรอบปี บัญชี และจัดส่ง
ให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ญ)ขอรั บ ใบแทนหลัก ฐำนกำรรับ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิน เป็ นกองทุน เปิ ดต่อ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด ในกรณีที่หลักฐำนดังกล่ำวสูญหำยหรื อถูกทำลำย
ฎ)จัดทำรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกำรลงทุนของกองทุนเป็ นรำยวัน
และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิ ้นวันทำกำรนัน้
ฏ)จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภำยในทุกสิ ้นวันทำกำรนัน้
ฐ) จัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้ เกิด
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จำกกำรลงทุ น หรื อ ได้ หลัก ทรั พ ย์ ม ำเพิ่ ม เติ ม ตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด พร้ อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด
พร้ อมสำเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวันที่
หลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น นั น้ มี มู ล ค่ ำ เกิ น อั ต รำที่ ก ำหนด เว้ น แต่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
ฑ) ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมทีก่ ำหนดไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 20
ฒ) จัดส่งข้ อมูลจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง
ข้ อมูลจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบตำมเวลำที่ตกลงกัน
ณ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุน และดูแลให้ ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้ อจำกัด
ดังกล่ำวด้ วย
ด)ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นเป็ นนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดกำรแจ้ งให้ นำย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบถึงข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ นำยทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนหำกมีกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
ต)ตรวจสอบสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดในแต่ละ
กองทุนรวมเพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน และดำเนินกำรให้ ผ้ สู นับสนุน
กำรขำยและรับซื ้อคืนตรวจสอบและรำยงำนต่อบริ ษัทจัดกำรเมื่อพบกำรถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เป็ นไปตำมข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
ถ)จัดส่งข้ อมูลกำรตรวจสอบกำรถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทรำบตำมเวลำที่ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณี ที่เป็ น
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ท)เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนดเป็ นรำยเดือนทำงเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษัทภำยใน 15 วันนับแต่วนั
สุดท้ ำยของแต่ละเดือน พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์ข้อมูลจำกเว็บไซต์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรเปิ ดเผยดังกล่ำว
น) สิทธิอื่นใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
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บ) ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ ขอบเขต หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบริ ษัทจัดกำร โดยปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ทังที
้ ่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต
เงื่อนไขกำรเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดกำร :
ในกรณี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นบริ ษั ท จั ด กำรกองทุ น รวม ไม่ ว่ ำ โดยค ำสั่ง ของส ำนัก งำนหรื อ โดยเหตุ อื่ น ใดตำม
พระรำชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องดำเนินกำรตำมที่
จำเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ ำมำทำหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : อำคำรจี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2128-2300 โทรสำร 0-2128-4621
Website : www.scb.co.th
E-mail : trustee@scb.co.th
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
(1)

ได้ รับค่ำตอบแทนจำกกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ตำมรำยละเอียด
โครงกำรจัดกำรกองทุนข้ อ 15

(2)

บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้ โดย
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่ำง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจำกกำร
จัดตัง้ และด ำเนิน งำนของกองทุน เช่น เงินจองซือ้ หน่วยลงทุน เงิน ปั นผล และดอกเบี ย้ จำก
หลักทรัพย์เงินได้ จำกกำรจำหน่ำย และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้ ำไว้ ในบัญชีเงินฝำกและ/
หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
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(2) จัดให้ มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็ นทรั พย์สิน
ของกองทุนตลอดจนรับชำระหรื อชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของ
บริ ษัทจัดกำร
(3) จ่ำยเงิน หรื อโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุน เพื่อเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆของกองทุนตำมคำสัง่
ของบริ ษัทจัดกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบล่วงหน้ ำตำมสมควร
(4) แจ้ งและรำยงำนให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น กำรรับ
เงินปั นผล และดอกเบี ้ย กำรจองหลักทรัพย์เพิ่มทุน กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำร
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทั นทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรำยงำนให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน
หรื อกำลังอยูใ่ นระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น
รับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดกำร
6.1 รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของบริ ษัทจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทำบัญชี และรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝำกไว้
6.3 จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุน
6.4 จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำ
รับซื ้อคืน และรำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุน และกำรคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำร
ออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดกำรได้ คำนวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรอง
เมื่อเห็นว่ำถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์ สินของกองทุน ตำม
รำคำที่ เป็ นธรรมในกรณี ที่ วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพ ย์ สินตำมปกติ ท ำให้ มูลค่ำทรัพ ย์ สินไม่
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

94

เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำหรื อกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจำกที่กำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(9) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกำรที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน
ทังหมดในวั
้
นทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีคำสัง่ ขำยคืนไว้ ซึง่ จำนวนขำย
คืนดังกล่ำวคิดเป็ นจำนวนที่เกินกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดใน
้
วันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริ ษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัท
จัดกำรเป็ นผู้จดั หำในกำรจัดทำรำยงำนทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดกำรภำยใน 30 วันนับ
แต่วนั สิ ้นปี บัญ ชีนนั ้ และทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน และส่งให้ บริ ษัท
จัดกำรภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
(11) ดูแลให้ บริ ษัท จัดกำรปฏิบัติกำรให้ เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุ น ตำมที่พระรำชบัญ ญั ติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญ ญัติดังกล่ำวและที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม
ต่อไปที่กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำรโดยเคร่ งครัด หำกบริ ษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิตำมให้
แจ้ งบริ ษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกระทำกำรหรื องดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำน
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(12) ดำเนินกำรฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ ำที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำ
สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจำกทรัพย์สนิ ของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร เมื่อเลิกโครงกำรแล้ ว หน้ ำที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชำระ
บัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำทีก่ ำร
ชำระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ ำ่ งๆ ดังนี ้
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14.1 รับฝำกทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ูช ำระบัญ ชี ป ฏิ บัติ ตำมพระรำชบัญ ญั ติ หลักทรั พย์ และตลำด
หลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ ผ้ ูชำระบัญ ชี ก ระท ำกำรหรื อ งดเว้ น กระท ำกำรตำม
มำตรำดังกล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
โดยไม่ชกั ช้ ำ
(15) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิได้ เป็ นสมำชิ กศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ในต่ำงประเทศที่ บริ ษั ท
จัดกำรประสงค์ จะลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่งหลักทรัพ ย์ นนั ้ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ แต่งตัง้ ผู้ รับฝำก
ทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
เป็ นตัว แทนในกำรท ำหน้ ำที่ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น โดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ต้องแจ้ งกำรแต่งตังตั
้ วแทนดังกล่ำวให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบก่อนที่จะนำทรัพย์สนิ ของ
กองทุนไปเก็บรักษำไว้ ที่ตวั แทนนันด้
้ วย
(16) ดูแลกำรดำรงจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตำมโครงกำรและตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ในกรณี ที่ จำนวนผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่
ก ำหนดในโครงกำรหรื อ ประกำศส ำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบริ ษั ท จัด กำรมิ ได้
ดำเนินกำรตำมประกำศและโครงกำรดังกล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำนส่งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
(17) รับรองกรณีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรให้ ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจขอรับควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้ โดยกำรยื่นคำขอเป็ นหนังสือพร้ อมทัง้
รำยละเอียดของโครงกำรที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคำรับรองดังกล่ำวของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ รับคำขอและเอกสำรหลักฐำนที่ครบถ้ วนถูกต้ องตำม
วรรคหนึง่ ให้ ถือว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ควำมเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรได้
(18) รับรองผลกำรนับมติในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
โครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรมีหน้ ำที่สง่ เอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(19) ดำเนินกำรอื่นๆตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตำมพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้ ำที่ดูแลรักษำ
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยเดิมมี
หน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำร
ดัง กล่ำ วรวมถึ ง กำรลงลำยมื อ ชื่ อ ในหนัง สื อ เพื่ อ รั บ รองควำมถูก ต้ อ งและครบถ้ วนของสิ่ง ที่ ม อบให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลีบ่ นปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้ นกระทำกำร หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจใช้ สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกำรฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
กำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรี ยก
ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิได้
แสดงกำรคัดค้ ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่
เข้ ำข้ อยกเว้ นให้ กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
มีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : อำคำรจี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2128-2300 โทรสำร 0-2128-4621
และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรื อ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. อนุญำต และ/หรื อ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็ นต้ น
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และ/หรื อ ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อง ที่บริ ษัทจัดกำรและ/หรื อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษำทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศ
ทังนี
้ ้ หำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม มีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อ มูลดังกล่ำวในโครงกำร โดยถือว่ำ
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบโดยประกำศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนัก งำน
ก.ล.ต. ทรำบ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อนำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด
สำนักงำนเลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดกำร
จะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
4. นำยทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสำร : 0-2838-1703
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญำตให้ บริ กำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริ ษัท
จัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
5. ผู้จดั จำหน่ำย :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
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เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 และสำขำของธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหำรไทย แต่งตัง้ หรื อทำง Website ของบริษัทจัดกำร ที่
www.tmbameastspring.com
7. ผู้ดแู ลสภำพคล่อง (Market Maker) (เฉพำะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพำะกอง ETF) (เฉพำะรำยที่ไม่ได้ เป็ นผู้ดแู ลสภำพคล่อง) :
ไม่มี
9. ที่ปรึกษำ :
9.1 ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษำกองทุน :
ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำ
หน่วยลงทุนมำขำยแก่บริ ษัทจัดกำรหรื อผ่ำนผู้ สนับ สนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน ผู้ถือหน่วยลงทุน
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สำมำรถนำหน่วยลงทุนมำขำยคืนได้ ทกุ วันทำกำรซื ้อขำยตำมรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณ
ตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 16 และได้ รับ กำรรับ รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดวันทำกำรซื ้อขำยใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 10
13.2 สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3 สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.
2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไม่สำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
13.4 ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
13.5 สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั กำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรโดยบริ ษัท
จัดกำรจะทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้ วทังสิ
้ ้นของโครงกำร ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตำมที่บริ ษัทจัดกำรได้
กำหนดขึ ้น ทังนี
้ ้ เป็ นไปภำยใต้ หวั ข้ อ 28 เรื่ อง " วิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรื อแก้ ไข
วิธีกำรจัดกำร"
ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของบัญชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
13.6 สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนหรื อสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัท
จัดกำรเมื่อเลิกกองทุน ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 22 โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีผ้ ชู ำระ
บัญ ชี ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็น ชอบเป็ นผู้ชำระบัญ ชี โดยจะได้ ดำเนินกำรให้ มีกำร
จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุน ชำระภำระหนี ้สินและแจกจ่ำยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุ
ไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตำมข้ อ 23 เรื่ อง "กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
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13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในกำรซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในกำรซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่มจำกบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน กำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืนในทุกวันทำกำรซื ้อขำยตำมรำคำขำยหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมข้ อ 16 เรื่ อง “วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณี ที่ มูลค่ำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง” และได้ รับกำรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
สิทธิในกำรจำนำหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ไม่สำมำรถจำนำได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด สำหรับหน่วย
ลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
นอกเหนือจำกวรรคแรก ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสำมำรถนำหน่วยลงทุนไปจำนำได้ ตำม
กฎหมำย โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรจำนำแทนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทงนี
ั ้ ้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนกำรจำนำให้ แก่ผ้ รู ับจำนำ
ที่เป็ นสถำบันกำรเงินเท่ำนัน้
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขอให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีได้
ทังนี
้ ้เป็ นไปตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 19 เรื่ อง " วิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร"
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่วำ่ ใน
ทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดให้ ข้อผูกพันซึง่ ลงนำมโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่
เกินไปกว่ำส่วนของทุนที่กองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มกี ำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้ รับ
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ประโยชน์ตอบแทนหรื อกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสำรใดๆที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดได้ ในอนำคต
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
เมื่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อคำสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน หรื อคำขอใช้ บริกำรอื่นๆที่กรอกรำยละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐำนประกอบ
ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ ในรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 1) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนพร้ อมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้ อ
5.2.2 2) และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรื อรับซื ้อคืนในนำมของบริษัทจัดกำรจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนนันได้
้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่ำสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนออกให้ ในนำมบริ ษัท
จัดกำรแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นเอกสำรแสดงสิทธิกำรถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ ใช้ เป็ นหลักฐำน
ในกำรซื ้อและขำยคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนมำให้ บริ ษั ทจัดกำรหรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั้
วันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิท ธิ
ในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบัน ให้ ถือเอำข้ อมูลที่บันทึกไว้ ในระบบนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดกำรจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่ำนัน้ เป็ นผู้ถือหน่วยร่ วมกันในทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนและในสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน และจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐำนะผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อผู้รับเงินที่ได้ จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
14.2.2 เอกสำรแสดงสิทธิทำงภำษี สำหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1
มกรำคม พ.ศ. 2563
บริ ษั ทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิ ทำงภำษี ตำม
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้แก่ผ้ ลู งทุน เพื่อประโยชน์ในกำรขอสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ทังนี
้ ้ เมื่อครบระยะเวลำ
ของกำรให้ สิท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ที่ ก รมสรรพำกร หรื อ กฎหมำยอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ องก ำหนดแล้ ว
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวนี ้ยังคงมีสถำนะเป็ นกองทุนรวมตำมกฎหมำยอยู่ แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะ
ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ดงั กล่ำวอีกต่อไป ทัง้ นี ้ เพื่อมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเกิดควำมเข้ ำใจผิด
บริ ษัทจัดกำรอำจจำเป็ นต้ องเปลี่ยนชื่อกองทุนและรำยละเอียดของกองทุนได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องขอ
มติจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะออกและส่งมอบหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ภำยในสิน้ เดื อ นกุม ภำพัน ธ์ ข องปี ถัด จำกปี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ท ำธุ รกรรมกำรซื อ้ หรื อ ขำย หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนนำหนังสือรับรองนี ้แนบเป็ นหลักฐำนในกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรภำษี เงินได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด ทังนี
้ ้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติกำรออกและส่ง
มอบหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสำหรับยอดซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นต้ นไป ภำยหลัง
จำกที่สิทธิประโยชน์ทำงภำษี สิ ้นสุดลง โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ที่กรมสรรพำกร หรื อกฎหมำยอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ องประกำศกำหนด
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำวหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็ น
กองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรเอง หรื อบริ ษัทจัดกำรอื่น (กองทุนต้ นทำง) มำยังกองทุน
รวมหุ้นระยะยำวอีกกองทุนหนึ่งภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉพำะส่วนที่ซื ้อใหม่จำกบริ ษัทจัดกำรใน
ปี ภำษี นนๆ
ั ้ เท่ำนัน้ เพื่อแนบเป็ นหลักฐำนในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี เงินได้ ตำมที่กฎหมำย
กำหนด
(2) หนังสือแสดงกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
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บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงกำรขำยคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ บคุ คลธรรมดำเพิ่มเติม และเก็บไว้
เป็ นหลักฐำนให้ เจ้ ำพนักงำนของกรมสรรพำกรตรวจสอบได้
(3) หนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลีย่ นจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษั ท
จัดกำรไปกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอีกกองทุนหนึง่ ไม่วำ่ จะเป็ นกองทุนซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรจัดกำรของ
บริ ษัทจัดกำรหรื อไม่ก็ตำม บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนจะออกและ
จัดส่งหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุน ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยในสิ ้นเดือนกุมภำพันธ์ของปี ถัดไป เพื่อแนบเป็ นหลักฐำนในกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรภำษีเงินได้ ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(4) หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จำกผลประโยชน์ที่ได้ รับจำกเงินปั นผลหรื อจำกกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน กรณีผิดเงื่อนไข
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จำก
ผลประโยชน์ที่ได้ รับจำกเงินปั นผลหรื อจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกรณีมใิ ช่ด้วยเหตุสงู อำยุ
ทุพพลภำพ หรื อ ตำย ตำมกฎหมำยภำษี อำกร (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ เพื่อแนบ
เป็ นหลักฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี เงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปี ภำษี นนั ้

15.

กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

16.

วิธีกำรชำระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรื อมีพฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุน
จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำรจะรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำร
กองทุนในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
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16.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยทีม่ ีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มี
สิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ จำกกำรรับชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวและเงินได้ สทุ ธิ
จำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจะจำหน่ำย
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสำคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์ สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ตกลงรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริ ษัทจัดกำร
ลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริ ษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยจำก
เงินสำรอง รำยได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรบริ หำรทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำร
จะเฉลีย่ เงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนั ้
ภำยใน 45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่มเี งินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลีย่ เงินคืนไปยัง
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรได้ เฉลีย่ เงินคืน
เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่ำงอื่น
16.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมำปรำกฏว่ำกองทุนได้ รับ
ชำระหนี ้ตำมตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่ำวเป็ นเงิน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้ อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดกำรจะต้ องได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มูลค่ำของทรัพย์สนิ ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย พร้ อมเหตุผลและ
ควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมำรวมคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยจะกำหนดรำคำทรัพย์สนิ นันเพื
้ ่อใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
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ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สนิ ดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนสำมำรถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดกำรอำจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรัพย์สนิ
ดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และใน
ระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์ สนิ ดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยที่มชี ื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์
ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจำก
ทรัพย์สนิ อื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรแห่งหนี ้
หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมำรวมค
้
ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำรทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิ ของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในกำรเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตำมข้ อ 16.1.3 หำกบริ ษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำ เงินได้ สทุ ธิจำก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิดงั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีก่ ำรเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภำระค่ำใช้ จำ่ ยก็ได้ ทังนี
้ ้ หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และ
ปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิดงั กล่ำว
มำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนก็ได้
กรณีบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยบริ ษัทจัดกำรต้ อง
ได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรชำระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตำ่ หุ้นระยะยำว

106

17. กำรจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทุน และข้ อจำกัดในกำรโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิ หรื อ
กำรจำกัดสิทธิ ใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏรำยชื่ อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน หำกได้ กระทำตำม
ข้ อกำหนดในข้ อผูกพันหรื อตำมกฎหมำยแล้ ว ให้ ถือว่ำบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่
แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วย
ลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ ำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่
ของบริ ษัทจัดกำร
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะ
ทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรื อผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และ
กำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบันหรื อผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษตำมทีก่ ำหนดใน
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ง) กำรโอนหรื อกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ น
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
18. เรื่ องข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
แล้ ว ทัง้ หมดของกองทุน รวม ทัง้ นี ย้ กเว้ น ให้ ถื อ หน่วยลงทุน ได้ โดยไม่จ ำกัด สัด ส่ว นสำหรั บ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1. กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนกำรออมแห่งชำติ
4. กองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ
5. กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
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6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงำนพิจำรณำว่ำมีลกั ษณะทำนองเดียวกับกองทุนตำม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะตำม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำกกองทุนตำมข้ อ (1) (ก) ซึ่งไม่อยูภ่ ำยใต้ บงั คับต้ อง
เสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้ โครงกำรระหว่ำงประเทศโดยเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชำติไทยหรื อผ่ำนบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนเมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นกำรถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ เป็ นกำรถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลำติดต่อกันไม่เกินหนึง่ ปี
เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำนเนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่ำวเป็ นสำคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับกำรยกเว้ นตำมข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้
เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกประโยชน์ทวั่ ไปที่พึงได้ รับจำกกำรลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อ
สิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนกำรที่ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทรำบถึงกำรมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่ำข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ซึง่ อำจกระทบต่อกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อกำรเลิกกองทุนรวมได้
19. หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
1. กำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรและ/หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร จะดำเนินกำรตำมมติเสียงข้ ำงมำกหรื อมติพิเศษหรื อจะ
ดำเนินกำรตำมควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ตำมแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนดได้
2. กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพือ่ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรและ/หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำร
ด้ วยกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกำรส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติผำ่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยใช้ วิธีกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ ำงมำกหรื อมติพเิ ศษมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่
เกินร้ อยละ 80 ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรในเรื่ องทีก่ ระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับมติ
พิเศษ ซึง่ ให้ รวมถึง
(ก) กำรเปลีย่ นแปลงประเภทหรื อนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งของกองทุน
รวมเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
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(ข) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
(ค) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสีย่ งและระดับควำมเสีย่ งของกำรลงทุน
(risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(ง) กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(จ) กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ยเพิม่ ขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จำ่ ยเดิม
ตำมที่ระบุไว้ ลำ่ สุดในโครงกำร
3. บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนได้ โดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
หรื อข้ อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้ กระทำได้ เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(3.1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(ก) กำรลดมูลค่ำขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) กำรเพิ่มทุน
(ง) กำรเพิม่ จำนวนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(จ) กำรเพิม่ ควำมถี่ของกำรส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ซึง่ ไม่กระทบต่อสถำนะกำรลงทุนของ
กองทุนรวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ฉ) กำรลดเวลำส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ ำก่อนมีกำรเปิ ดให้ ขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมทีต่ ้ องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(3.3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมือ่ ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
(3.5) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนรวมเปิ ด ให้ เป็ นไปตำมที่ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนด
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4. กำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจขอให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้
ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อำจกำหนดเงื่อนไขให้
บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ ไขโครงกำรก่อนให้ ควำมเห็นชอบก็ได้
(4.1) กำรเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(4.2) กำรเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทำให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(4.3) กำรเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบำยกำร
ลงทุน
(4.4) กำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรื อรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(4.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4)
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรตำมวรรคหนึง่ ต้ องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและควำมเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
5. กำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรโดยขอควำมเห็นชอบต่อสำนักงำน นอกเหนือจำกข้ อ 3 ให้ บริ ษัทจัดกำรยื่นคำขอเป็ น
หนังสือพร้ อมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนประกอบคำขอทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วนตำมคูม่ ือสำหรับประชำชน และชำระ
ค่ำธรรมเนียมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้ รับคำขอพร้ อมทัง้
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วนตำมคูม่ ือสำหรับประชำชนแล้ ว
6. ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรื อได้ กระทำตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มมี ติให้ แก้ ไข และแจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำร
กองทุนหรื อวิธีกำรจัดกำรไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ น ไปตำม
ข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129 /1 มำตรำ 129 /2 และมำตรำ 129 /3 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20.วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่
เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
หลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ ถือว่ำข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพัน
คูส่ ญ
ั ญำ
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียง
ข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นตำมข้ อ 6 ของประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้ อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมือ่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์
โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสำระสำคัญสอดคล้ องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้ วแต่กรณี
หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันนันเหมำะสม
้
มีควำมจำเป็ นหรื อสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันไม่วำ่ กรณีใด ต้ องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตรำบริ ษัท (ถ้ ำมี) บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะ
จัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและควำมจำเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อม
กับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม
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21 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1กำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร :
มี
21.2 รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดกำรตกลงให้ มีกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อ
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
1. หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่ำ
50 ล้ ำนบำทในวันทำกำรใดและบริ ษัทจัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำสองในสำมของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำห้ ำวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจำนวนเกินกว่ำสองในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด”
้
ทังนี
้ ้ ควำมใน (3) วรรคหนึง่ มิให้ นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำม
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
จะไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
2. เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกระทำกำรหรื อ
งดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตน
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3. เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำร
4. สำนักงำนอำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หำกปรำกฏว่ำ
4.1 บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำม
ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่ จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน รวมนัน้ เว้ น แต่เข้ ำข้ อ ยกเว้ นตำมที่ สำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4.2 ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์วำ่ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมดำเนินกำรใด ๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้
เห็นหรื อตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นกำรปกปิ ดหรื ออำพรำงลักษณะที่แท้ จริ งในกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
5. สำนักงำนจะเพิกถอนกำรอนุมัติให้ จัดตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวม ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำอำจมีกำร
จัดตัง้ จัดกำร หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ หรื อธุ รกิจของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
ใด และสำนักงำนได้ ดำเนินกำรแจ้ งให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทำกำรชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐำน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกำรชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อำจพิสจู น์หรื อทำให้ เชื่อได้ วำ่ กำรจัดตัง้
กองทุนรวมเป็ นกำรจัดตังกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงแท้ จริ ง และสำนักงำนสัง่ ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
ทำกำรแก้ ไข หรื อดำเนินกำรใด ๆ และบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมที่สำนักงำนสัง่ ได้ หรื อ
ดำเนินกำรแล้ วแต่ไม่สำมำรถทำให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำ งแท้ จริ ง
6. บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกกองทุนในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถนำเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร หรื อ มูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 300 ล้ ำนบำทในวันทำกำรใด และบริ ษัทจัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.2 กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อ และคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม ข้ อ 22.1
22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1 โดยข้ อมูลที่แจ้ งดังกล่ำวจะมีสำระสำคัญอย่ำงน้ อยดังนี ้
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(ก) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยู่
ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่มีควำมเสีย่ งต่ำสุด หรื อมีนโยบำยกำรลงทุนทีใ่ กล้ เคียงหรื อสอดคล้ องกับ
กองทุนเปิ ดนี ้ โดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ งต่อบริ ษัทจัดกำร
เพื่อโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
กำรยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี ้
1) เป็ นกำรโอนย้ ำยตำมคำสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ ำยไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยู่
ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรเดียวกัน
2) เป็ นกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
22.2.3 จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม
ข้ อ 22.1
22.2.4 รวบรวมเงินที่ได้ จำกกำรดำเนินกำรตำมข้ อ 22.2.3 ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ
22.1
22.2.5 ดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอื่นตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
โดยไม่ชกั ช้ ำ
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 22.2 แล้ ว ให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวม
23.การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำม
เห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่รวบรวม และแจกจ่ำยทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจำกกำรชำระหนี ้สินของกองทุนแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน รวมทังท
้ ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด สำหรับค่ำใช้ จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของ
กองทุนจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำม
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเท่ำที่คงเหลืออยูต่ ำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ำมหลักฐำนที่
ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
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เมื่อได้ ชำระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว หำกปรำกฏว่ำยังมีทรัพย์สนิ คงค้ ำงอยูใ่ ห้ ผ้ ชู ำระบัญชีจดั กำร
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่ำวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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