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ค าจ ากดัความ   
 

โครงการ                                          หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน
ภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

กองทนุ                                            หมายถึง  กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

กองทนุรวมตลาดเงิน   หมายถึง   กองทนุรวมเปิดทีม่ีนโยบายการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้ 
      วนัท าการ โดยมุง่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก ตราสารแหง่ 
      หนีร้ะยะสัน้ท่ีมีคณุภาพสงู หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น 
      หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ ประกาศส านกังาน 
      คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย 
      การลงทนุและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก าหนด 
      ไว้โดยเฉพาะให้กองทนุรวมประเภทนีล้งทนุได้ 
 
หนว่ยลงทนุ                                      หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง ตลาดเงิน

ภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

บริษัทจดัการ    หมายถึง   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์   หมายถึง   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ   หมายถึง   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ                                หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 

ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

วนัท าการซือ้ขาย    หมายถึง   วนัท าการของธนาคารพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่บริษัท 
      จดัการ ก าหนด 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง   มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย 

ได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
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มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้และ
ปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
อายถุวัเฉลีย่แบบถว่งน า้หนกั” (portfolio duration)  หมายความวา่   อายถุวัเฉลีย่แบบถว่งน า้หนกัของกระแสเงินท่ีจะได้รับ 
         จากทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ 
 
ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายถงึ  แบบค าขอใช้บริการในการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่น 
      อินเทอร์เน็ต หรือ สือ่อื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั 
      ที่บริษัทจดัการจดัให้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ี                    หมายถึง          กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามประกาศ                
เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                                        คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เพิ่มเติมส าหรับ 
                                                                              การจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ                                      
 
บริษัทจดทะเบียน    หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับนญุาตให้ท า 
      การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทขึน้ทะเบียน    หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์    หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ค าเสนอซือ้    หมายถึง   ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ 
      ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการใน 
      การเข้าถือ หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั   หมายถึง  แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ี 
      ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไม ่



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 6 

      ถกูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา    หมายถึง   การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ย 
      ลงทนุท่ีมีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่ 
      เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ย 
      ลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 
เงินส ารอง    หมายถึง   จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ 
      ที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
สทิธิเรียกร้อง    หมายถึง   สทิธิเรียกร้องทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 
      ตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยมืของสถาบนัการเงิน 
 
บริษัทยอ่ย    หมายถึง   บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 
      ร้อยละ  75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
      จ ากดันัน้  
 
มติพิเศษ   หมายถึง  มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สาม

ในสีข่องจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

มติเสยีงข้างมาก   หมายถึง  มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมตแิละมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน” 

 
กิจการ     หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ี 
      มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน 

จ ากดั  
 

กลุม่กิจการ    หมายถึง   บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพ 
      บญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
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สถาบนัการเงิน    หมายถึง   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ 
      สถาบนัการเงิน  
 
สมาคม     หมายถึง   สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจด 
      ทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์ 
      เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ี 
      เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถึง   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
 
ค าศัพท์ 
 

                               ค าอธิบายศัพท์ 
 

เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีว 
     กบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร 
     เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร 
     ออมสนิ  
 

เงินฝากอิสลาม 
 

ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมี
ลกัษณะที่เทยีบเคยีงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่
เทียบเคยีงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จ านวน 
ณ เวลาใด ๆ 
 

แบบ filing 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 

benchmark ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการ
เผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

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

credit rating อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมิน
ความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

derivatives on organized exchange derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
  
discount rate อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการ

ค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 

guarantor rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
 

international scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่ง
ประเทศ 

investment grade credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
 

issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 
 

issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
 

national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ 
 

regulated market ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจา
ตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกบั
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ตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ
ทางการหรือหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตรา
สารท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
 

product limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

SIP Specific Investment Products 
  
TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

 
TSFC บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท

การ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) 
ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 

หนว่ย CIS หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมใิช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ชื่อบริษัทจัดการ    :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  

(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ   :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330  โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร  0-2838-1703  

Website: www.tmbameastspring.com 

E-mail: marketing@tmbameastspring.com 
 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TMB EASTSPRING TREASURY MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND 

1.3. ช่ือยอ่ :  TMB-ES- PVD-TREASURY 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

mailto:marketing@tmbam.com
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2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 10,000,000,000 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท  

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

2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท  

2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย  

2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 

2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทุนครัง้ถัดไป และ/หรือ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1 ,000 บาท และ/หรือ 
จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการ
ของบริษัทจดัการ และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :   

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

ให้ความมัน่คงในการด ารงเงินต้น สร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ และให้สภาพคลอ่งสงู  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหนี ้ 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

   ประเภทของกองทนุรวมตลาดเงิน : ในประเทศ 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไมม่ีความเสีย่งตา่งประเทศ 

การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (active 
management)  

3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ตวัชีว้ดัของกองทนุ (Benchmark) คือ  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย (TBMA Short-term Government Bond Total Return Index) 

ทัง้นี ้การลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ใช่การฝากเงิน 
และมีความเสี่ยงของการลงทนุ โดยผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนจากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน
ภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ครบเต็มจ านวนได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้           
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ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่น
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือพนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก                  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั หรือพนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่กระทรวงการคลงัเป็นผู้ออก ผู้ รับอาวลั หรือ
ผู้ค า้ประกนั ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
สว่นท่ีเหลอื กองทนุจะลงทนุในเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงินหรือบตัรเงินฝากที่ออกโดยสถาบนัการเงินหรือธนาคาร
ที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ รวมถึงธุรกรรมการเงิน และ/หรือ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo)ได้โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  และอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes)  
 
ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีก าหนดวนัช าระหนีไ้ม่เกิน 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และกองทุนจะด ารง
อายถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ของกองทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไมเ่กิน 92 วนั โดยกองทนุมี
การลงทนุในทรัพย์สนิหรือถือครองทรัพย์สนิท่ีมีสภาพคลอ่งสงูตามที่ส านกังานก าหนด ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกนั
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
 
 
 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 14 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ม ี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

โดยมีนโยบายการลงทนุเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 
1. มีการลงทนุเฉพาะในทรัพย์สนิดงันี ้ 
1.1เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก แตไ่มร่วมถึงเงินฝากอิสลาม  
1.2 ตราสารหนีท้ีม่ีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ  
ทัง้นี ้ตราสารหนีด้งักลา่วต้องไมเ่ป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ หรือตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะด้อยสทิธิในท านองเดยีวกบัหุ้นกู้
ด้อยสทิธิ  
1.3 หนว่ยลงทนุของ MMF อื่น  
1.4 reverse repo  
1.5 securities lending โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี ้ 
1.6 derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ง  
1.7 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบั 1.1 - 1.6 ตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม  
 
2. ทรัพย์สนิทัง้หมดที่ลงทนุตาม 1. ต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ < 92 วนั  
 

3. กรณีเป็นการลงทนุใน (1) ตราสารหนี ้(ไมร่วมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
(ไมร่วมกรณีที่ผู้ออกหรือคูส่ญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รัฐบาลเป็นประกนัเงินฝากหรือตราสารนัน้) (3) reverse 
repo (4) securities lending หรือ (5) derivatives ต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ แล้วแตก่รณี ดงันี ้ 
3.1 มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้  
3.2 มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะยาว  
3.3 มี credit rating ทีเ่ทียบเคียงได้กบั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที่ CRAได้เปรียบเทียบไว้  
 

4. มีการลงทนุในทรัพย์สนิหรือถือครองทรัพย์สนิท่ีมีสภาพคลอ่งสงูดงัตอ่ไปนี ้ในขณะใด ๆ รวมกนั > 10% ของ NAV  
4.1 เงินสดสกลุเงินบาท  
4.2 เงินฝากสกลุเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แตไ่มร่วมถงึเงินฝากในบญัชีเงินฝาก
ประจ าหรือเงินฝากเพื่อการด าเนนิงานของ MMF  
4.3 ตัว๋เงินคลงัที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ  
4.4 พนัธบตัร ธปท. ประเภทอายไุมเ่กิน 1 ปี หรือมีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี 
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ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นอื่นของข้อ 3.13.1  ซึง่มี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
     1.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
     1.2  สามารถเปลีย่นมือได้  (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือP/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุ 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
      1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ  ซึง่บริษัทจดัการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อน
มลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 

2.  คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
      2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า  B/E  หรือ P/N ดงักลา่วต้อง
มีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
 
                2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
   2.1.2  ธนาคารออมสนิ  
   2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   2.1.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
   2.1.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
   2.1.7  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
   2.1.8  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
                ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS ประเภทกองทุนรวมตลาดเงนิ  

ต้องมคีณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
    1.1  กรณีเป็นหนว่ย CIS  
           1.1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ใน
สว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
           1.1.2  ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้
กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
                       1.1.2.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
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                       1.1.2.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทนุนัน้ 
                       1.1.2.3  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
                       1.1.2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit1                          
ของกองทนุนัน้ 
            1.1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
     1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
           1.2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
           1.2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET  
 
 ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. คูส่ญัญา ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณิชย์  
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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1.7 กองทนุฟืน้ฟ ู 
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ  
 
2. ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย 
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออก
ตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
2.4 ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้ 
2.4.1 มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรืออนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสาร 
หรือคูส่ญัญา(issue rating) อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา (issuer rating) ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
2.4.2 มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ ค้าประกนั 

(guarantor rating )อยูใ่นอนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดของกองทนุรวม
ตลาดเงิน (MMF)  
2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมูลราคาที่
นา่เช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้  
2.5.2 มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะยาว  
2.5.3 มี  credit rating ที่ เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสัน้ ตามที่  CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมูลราคาที่
นา่เช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้ 
       2.6.1 มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้  
       2.6.2 มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะยาว  
       2.6.3 มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กบั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.7 ทรัพย์สนิอืน่ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  
 
3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
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4. ข้อก าหนดอื่นเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ส่วนที่  5 :ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุน ดังนี ้ 
1. คูส่ญัญาต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คูส่ญัญาดงักลา่ว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดงันี ท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย  
 
1.1 ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณิชย์  
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  
 
2. หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นตราสารหนีแ้ละต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  
 
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันี ้ 
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 19 

3.1.5.1 มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรืออนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญาอยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญาต้องเป็น credit rating 
ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย    
3.1.5.2 มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ ค้าประกนั อยูใ่น
อนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดของกองทนุรวมตลาดเงิน (MMF) 
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดของ
กองทนุรวมตลาดเงิน (MMF)  
3.1.7 หนงัสอืค า้ประกนัท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
3.2 ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให้
บริษัทจดัการสามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั  
3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง  
3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็น
ตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้ 
- มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา
อยู่ในอนัดับแรก โดยกรณีที่เป็นอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญาต้องเป็น credit rating ที่
ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
- มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ ค้าประกนั อยู่ในอนัดบั 
investment grade โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดของกองทนุรวมตลาดเงิน (MMF)  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  
4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา : ให้ใช้สญัญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด  
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อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้ 

1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 - 5  

1.2 อตัราดอกเบีย้  

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ดชันีเงินเฟ้อ  

1.6 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็น 
ราคาปัจจบุนั (spot price) ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อยา่งแพร่หลายด้วย 

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ  

2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเก่ียวกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้ 

2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิค้านัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม  

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
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ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้ 

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย  

3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้ 

3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกัทัง้หมด  

3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของน า้หนกัทัง้หมด  

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับทองค าหรือ
น า้มนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองค าหรือน า้มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น า้มนัดิบ  

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญานัน้
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้
หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัทจดัการ นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทกุวนั
ท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่ง
ดงันี ้ 

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



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 22 

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สินค้า
ใดสนิค้าหนึง่  

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้วา่
วิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม  

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระที่กองทนุ
อาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด  

5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ช่สิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความเสีย่งการลงทนุ
ใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 
และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้ง
มลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้  

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้ 

7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้  
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7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อยา่งใด ดงันี ้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนั
ครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนัน้ 
แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของ
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่เพิ่มขึน้ 
(ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

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

7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ credit derivatives 
นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
 

3.13.2.ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
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อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ เว้นแตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่เติมอตัราสว่นการลงทนุและหากบริษัทจดัการ
พิจารณาเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางที่แก้ไข
เปลีย่นแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดงักลา่ว โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนการด าเนินการ 
ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านงึถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั โดยจะไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ 
และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 หนว่ย CIS  ที่เป็นกองทนุรวมตลาดเงิน ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไมเ่กิน 15% 

4 ตราสารหรือสญัญาดงันี ้
4.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
4.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
4.1.3  ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
4.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
4.1.3.2  ธนาคารออมสนิ 
4.1.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.1.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร 
4.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
4.1.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย 
4.1.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 
แหง่ประเทศไทย  
4.1.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

1. 10%หรือ 
2. น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4.1.3.9 บล. 
4.1.3.10 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
4.1.3.11 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตาม 4.1.3.1 – 4.1.3.10 
4.2 ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคืน (reverse 
repo) 
4.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอก
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 

5 ทรัพย์สนิอืน่นอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 4  
[ Specific Investment Products (SIP) ] 

รวมกนัไมเ่กิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
  
  

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
 2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on  
      organized exchange) 
 
ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ               
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก  
ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมาย 
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

 - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มเีง่ือนไขห้าม
เปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิ
เรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือ
มีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
  

3 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse 
repo)  

ไมเ่กิน 25% 

4 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่  
5.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุ
ที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit 
5.2 ตราสารหนี ท้ี่มี  credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
  

 6 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้
6.1 hedging limit :  
การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพือ่ 
การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ี
ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
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1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย) 
 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่
ผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่อ่นครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
ข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผย ไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ4 ให้ใช้ 
อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต ่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแบบ filingในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
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8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11, สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตาม 1 –9 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
  

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ
กองทนุ หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้   

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

3 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

4 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน  
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1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ลงทนุในทรัพย์สนิเพื่อกองทนุรวมตลาดเงิน โดยมีอายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุซึง่ได้
จากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากลไมเ่กินกวา่ 92 วนั แตต่อ่มาอายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุดงักลา่วไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไมไ่ด้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัท ารายงาน โดยระบอุายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุดงักลา่ว และสาเหตทุี่ไมส่ามารถด ารงอายเุฉลีย่ของ
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุดงักลา่วตามที่ก าหนด รวมทัง้จดัสง่ตอ่ส านกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือ
คณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ แล้วแตก่รณี ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ด าเนินการแก้ไขอายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรก 

โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กิน 30 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว  เว้นแตเ่ป็น
กรณีตามข้อ 5 ในสว่นนี ้

(3)  จดัท ารายงานเมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขอายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุดงักลา่วได้ โดยให้ระบอุายเุฉลีย่
ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุดงักลา่วของกองทนุรวมและวนัท่ีสามารถแก้ไขได้ และด าเนินการตามข้อ1(1) 

2. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมีคณุสมบตัิที่
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพย์สนิที่กองทนุสามารถลงทนุได้อกีตอ่ไป บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีทรัพย์สนิขาดคณุสมบตัิ 
และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  

(2)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไม่
เกินกวา่ระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 5ในสว่นนี ้

(3) เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัมิีคณุสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้จ าหนา่ยทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีการ
เปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว  

3.  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีก าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 5 ในสว่นนี  ้

(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ใน
สว่นท่ี 3    

(ข)  30 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

4 ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแตต่อ่มามีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  

(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดมินัน้  

(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  

5 ในกรณีที่มเีหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทนุ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1 ข้อ 1(2) ข้อ 2(2) หรือข้อ 3(3) หรือบริษัทจดัการมีความเหน็วา่การ
ด าเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความ
เหมาะสมได้โดยต้องค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของ
บริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อน
ครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน  
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1 ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มกีารลงทนุไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการถดัจากวนัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 

2 ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้
บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบั
แตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจดัให้มวีิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใช้บงัคบั 
โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบั
แตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ีผล
ใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

3. ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
ช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
(3) ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
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5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- อินเทอร์เน็ต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกให้แก่ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพในราคาหนว่ยลงทนุ
ที่เสนอขายหนว่ยละ 10.00 บาท ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน โดยจะเสนอขายที่บริษัทจดัการ
หรือผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บริษัทจดัการอาจเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 450 
ล้านบาท 

บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง)  รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  
3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   
5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
  
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
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แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติด
ประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ทัง้นี ้ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการเทา่นัน้ และจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท 
(หนึง่บาทถ้วน) โดยขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆ(ถ้ามี) ตามที่บริษัท
จดัการก าหนด 
 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจยกเว้นมลูคา่ขัน้ต า่ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้อง
ประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ส าหรับกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ เพื่อจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้ในการเสนอขายครัง้แรกได้ ตามวิธีการท่ี
บริษัทจดัการก าหนดในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลกิรายการค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ รวมถึงก าหนดรูปแบบ 
และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 500 ล้านหน่วย ผู้ สัง่ซือ้ทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 450 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด าเนินการจัดสรร
หนว่ยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของ
บริษัทจดัการ  
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ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีสัง่ซือ้โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่  
  
5.2.4  การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาท
ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก    ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะ
ช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้
หนว่ยลงทนุ  

 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
  

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท า
การทกุแห่งของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่ที่ท าการของ
บริษัทจดัการ ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  
3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
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4)  ผู้ ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ห รือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   
5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 

6.2.1 การขอเปิดบญัชี  
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถแสดงความจ านงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการได้ตามที่ระบุไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ  5.2.2   
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อ
ผกูพนัตามข้อ 14 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้  
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการ 
 
ในการช าระค่าหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอื่นท่ีจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการจะด าเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุ  
 
1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ 
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายระหวา่งเวลาท าการท่ีก าหนด ในราคาขาย
หน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) สว่น
ตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
บริษัทจดัการเทา่นัน้ 
 
ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ 5.2.2  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย  ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วย
ลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะใช้มลูคา่
หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
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2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่บริษัทจดัการตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้สามารถใช้บริการได้ทกุ
วนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนด
ตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงิน ซึ่งผู้สัง่ซือ้
สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลาทีก่ าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูค่าอื่นๆที่
บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 
6.2.4 ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 ขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ  11  
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2) บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หาร
ด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจัดการ ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน 
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหนง่และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 
ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กบั  
4.1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้
ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ  สหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   
4.3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว    
4.5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 4.1 – 4.4 

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่า
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถัด
จากวนัท าการซือ้ขาย บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
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ลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตาม
วิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

6.2.4  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้าน
บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  
 

ค) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้ดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ โดยบริษัทจดัการ
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการสั่งซือ้ดังกล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษ า
ผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจดัการอาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ จะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสทิธิภาพ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ  
 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ :  
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยผา่น www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 
7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ตามที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
 
อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมูลการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระบบของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน
ตอ่ไป  
 
7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และท าการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวน
หนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูค่า
อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต    ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 
 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใชว่นัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเตมิ  ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้
ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุป หรือใน www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และ
ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา   
 

ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงวนัท่ีมิใชว่นัท าการรับซือ้คืนดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบใน 
www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใด 
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อื่นๆโปรดระบ ุ: 
(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลา
เปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านบริการซือ้ขายกองทุน
ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่
ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
  
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายของทางราชการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

 
7.8    รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิม่เตมิ :   
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน  5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายดงันี  ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 

1)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ธนาคาร
พาณิชย์  
 

2)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค  
 

3)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ สามารถแจ้งความ
ประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งไม่มีหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไมม่ีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิ
ที่จะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดย
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏ
อยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการ   ทัง้นี ้การยกเลิกค าสัง่ขายคืนจะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  
 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแตก่รณีตามที่ระบุ
ไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11  หรือ ข้อ 12 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการจะด าเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์    บริษัท
จดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
       - ไมม่ี -   

 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
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8.1 ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  :   

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

8.2  รายละเอียดช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  :   
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุกองหนึ่ง(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
และ/หรือสว่นต่างมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 
(ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1) –4) 
 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะ
สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในกลุ่มได้  บริษัทจัดการอาจไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี่ยน
ระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง เป็นต้น 
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้
หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบ
ยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอืน่ใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร
ก็ได้ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่ง
น้อย 1 ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการ จะด าเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ สั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์   
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ตัง้แตส่องกองทนุขึน้ไปสามารถสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 
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(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. 
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2  
 

ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้น
ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทาง  
 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดมูลค่าขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัที่รายการสบัเปลี่ยนนัน้เสร็จ
สมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางตามรายละเอียดตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8.2 
 
(2) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) 
 
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายนัน้                                                      
 
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุ
ท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคาใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทางเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลีย่นเป็น
จ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดั
จ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 
8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
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1) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทุนต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัที่การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุมีผล ท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้
ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 
 

2) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัที่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผล 
ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป บวกด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  
 
 

8.2.3  ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
 

9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษให้
ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุังตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ  

(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา  

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  
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(2) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดย
พลนั  

(3) แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ตอ่ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็
ได้  

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว 
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขาย
คืนก่อนหลงั  

 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนได้
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
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(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บริษัทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั  
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์
ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
11.2 เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการ  
ไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) (3)  หรือ (5)  ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ(5) เกินหนึง่วนัท าการ ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื อ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัท
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จดัการอาจหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  

12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  
5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 

13.2 บริษัทจดัการอาจจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้
จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรรเป็น    
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้   
       (ก)  กองทนุดงันี ้

1.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทนุประกนัสงัคม 
3.  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
4.  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
5.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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6.  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
7.  กองทนุอื่นใดที่ส านกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6. 
8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 

(ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้อง
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ดงันี ้

(ก)  กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนของ
หนว่ยลงทนุท่ีรองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว 

“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ให้หมายความดงันี ้
1)  เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2)  เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
3)  ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตาม 1) และ 2)” 

       (ข)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกินหนึ่งปี  
เว้นแต่ ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปที่พึงได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือ
สทิธิออกเสยีง เป็นต้น  

(ข)  มีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถึงการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือ
เกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 
 
13.3  บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1 คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)  : 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  :  

รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.40 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

(รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

15.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ   

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.04 ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ  

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0875 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียม
การจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ  

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0225 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

1. คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จา่ยจริง  

2. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี ตามที่จ่ายจริง  

3. คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนนิคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกคา่
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  

4.คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆของกองทนุตามที่จ่ายจริง  

5. คา่ใช้จา่ยในการรับช าระเงินคา่จองซือ้ ช าระเงินคา่ขาย คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร เช่น 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค ตามที่
จ่ายจริง (ถ้ามี)  

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศของ
กองทนุ ตามที่จ่ายจริง  

7. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ
หลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ใช้จ่ายของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการทัว่ไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเสีย่ง
ในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสีย่งอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น 
สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  

8. ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง  
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การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียก
เก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และ 2 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง และ
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดียวทัง้จ านวน  

ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก  

คา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

ส าหรับคา่ใช้จ่ายตามข้อ 6 และ 7 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์ในต่างประเทศนัน้ บริษัท
จดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบแทนกองทนุทัง้จ านวน  

ส าหรับคา่ใช้จา่ยตามข้อ 8 ในสว่นคา่ใช้บริการทดรองจา่ยเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้า จาก global 
custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) นัน้ 
จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการ
จดัการกองทนุแล้ว  

คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ี  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี  

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : ไมม่ี :  

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุใน
อตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ต่อหน่วยลงทนุทกุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย แต่จะต้องไม่ต ่ากว่า 100 
บาท และสงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ อตัรา
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้ามี)  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : ไม่มี  
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15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามทีจ่่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ คา่แก้ไขเปลีย่นแปลง
ข้อมลูในทะเบยีน ตามที่จ่ายจริง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่จดัตัง้โดยบริษัทจดัการ เพื่อไปซือ้หน่วยลงทนุประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของอีก
กองทนุหนึง่ซึง่จดัตัง้โดยบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั  

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1.ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีาร
ลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือจดัให้มีข้อมลูเร่ือง
ดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 
 
2.กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ โดยในชว่งระยะเวลาดงักลา่วต้องคลอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนอยา่ง
น้อย 1 ครัง้ โดยไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืน โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และ
ประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยเดิม
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้
ดงักลา่ว โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และประกาศใน www.tmbameastspring.com 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการต้องได้รับมติพเิศษ 
 
ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1 วรรคสอง และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

15.6. หมายเหต ุ: 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และ
ราคาหนว่ยลงทนุ :  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทุนทกุสิน้วนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กรณีเป็นกองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะ
ครัง้หา่งกนัตัง้แตห่นึง่เดือนขึน้ไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายในวนัท าการถดัไป  

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจดัการประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป  
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(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท า
การท่ีค านวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้  

การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วน
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  

16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 57 

บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม  เช่น การ
ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ จดั
ให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคา
หน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แตไ่ม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตาง ค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัท่ีพบราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคา
หนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อย
ละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
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(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปี
ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเน า
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนเ ป็น
จ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมม่ีหน่วยลงทนุเหลอือยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่ง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่ว ย
ลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู ่หรือ
ลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แต่
ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม  

2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไมม่ี 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : เทอดทอง เทพมงักร นาย  

ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) :  

ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080  

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : โดยจะก าหนดวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
 

19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 การควบรวมกองทุน  

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือหน่วย ภายใต้หลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มนีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดียวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทนุรวม
ที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่จะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 
 
ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 

20.2 การถอืหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ (เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม)  



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 62 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณี
ที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ  

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  

20.3  ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนั
การเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั 
FFI นัน้ นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ว
วา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวม
ไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
(ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของ
รัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว  

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
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(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้อง
ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนนิการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่ว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวน
สทิธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

20.4 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  

จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ เนื่องจากเป็นข้อ
ห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึงกระท า เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือ
พนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ  

20.5 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบุคคลที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้า
ค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักล่าว)ที่ กองทุนเปิดทีเอ็มบี 
อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือ
หน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่น
ใดที่ก าหนดตามที่นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้นิติบุคคลดังกล่าว 
ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคลดังกล่าวด้วย ไม่ว่า    ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถือ
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หน่วยลงทุนในสดัส่วนดังกล่าวในวนัรายงานหรือเคยถือสดัส่วนดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนและนิติบุคคลที
เก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่    
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบุคคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (กองทนุ) 

(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพียงกฎหมายฟอก
เงิน กฎหมาย KYC 

(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจท าให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องไม่
สามารถปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านักงานควบคุมทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกับการท า
รายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT 
Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่ ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากัดที่ ก าหนดโดย 
European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือดงักลา่ว
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (กองทนุ) 

อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ ผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้หน่วยลงทนุ ซึ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุผา่น Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความ
ร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่าย
และ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรือ
อาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือกองทุนและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตน
และ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอด
ระยะเวลาลงทุน) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่า
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัท
จดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหาย
จากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 66 

20.6 การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
อ้างอิงที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนนิการเปลีย่นให้

บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสยีง

ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้

หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ

คดัเลอืกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มี

คา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หาก

บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การ
ลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 
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1. บริษัทจดัการ    
ช่ือ     :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
         (TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  

ที่อยู ่(ภาษาไทย) : 
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
Website : www.tmbameastspring.com 
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 
 
ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 
9th floor, Mitrtown Office Tower  
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 
Office: 02-838-1800  Fax : 0-2838-1703 
Website : www.tmbameastspring.com   
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 

 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) การบริหารกองทนุ  
 
ก) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 
ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 
ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่
ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายและตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เป็นหลกั  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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ง) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี  
 
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของ
ทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป  
 
ช) สงวนสทิธิทีจ่ะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ฌ) เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวธีิจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ 28  
 
ญ) กระท านิตกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าการได้ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
 
ฎ) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดจากผู้ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีกองทนุใดมมีลูคา่
ตามที่ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ฏ) สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจนช าระราคาคา่
หลกัทรัพย์ และเบิกจา่ยเงินของกองทนุส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ 23.2  
 
ฐ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ฑ) ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ  
 
(2) การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  
 
ก) จดัให้มกีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
กองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 23  
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ข) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ คา่ตอบแทนในการ
จดัการกองทนุและคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 23  
 
ค) จดัให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สนิตา่งประเทศ ณ วนัช าระ
ราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สนิ
ในตา่งประเทศดงักลา่ว ถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23  
 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ 

ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ข) แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุ
หลกัทรัพย์  
 
ง) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยตุิหรือเลกิ
กองทนุ  
 
จ) แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 
ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความเห็นชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(4) การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก) ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ข) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้ๆ ขายคืนหนว่ย
ลงทนุเกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 
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ค) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้
ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
ง) จดัให้มกีารฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
จ) จดัให้มกีารเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ฉ) จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ของรอบปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นั
สิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด 
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อแสดง
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี  
 
ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึง่ มาใช้บงัคบักบักรณีกองทนุเลกิตามข้อ 29.1 โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อน
หรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว  
 
ช) จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว ทัง้นีร้ายงานดงักลา่ว
ต้องแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้น ไม่
ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปีบญัชีนัน้  
 
ซ) จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ฉ) และ ช) ไว้ทีท่ี่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
 
ฌ) จดัท าหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้เป็นปีปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชี และจดัสง่ให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ญ) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุเปิดตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกู
ท าลาย  
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ฎ) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการ ลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฏ) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฐ) จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีมลูค่าเกินอตัราสว่น และวนัท่ี
ทรัพย์สนิมีมลูคา่เกินอตัราสว่น โดยไมไ่ด้เกิดจากการลงทนุหรือได้มาเพิม่เตมิ และสง่รายงานดงักลา่วตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ลกูค้ากองทนุสว่นบคุคล
รายยอ่ย แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการท่ีทรัพย์สนิมีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีก าหนด เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น  
 
ฑ) ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ 23  
 
ฒ) จดัสง่ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจดัสง่ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาทีต่กลงกนั  
 
ณ) ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบถึงข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุหากมี
การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

ด) ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดในแตล่ะกองทนุรวมเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนตรวจสอบและรายงานตอ่
บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

ต)  จดัสง่ข้อมลูการตรวจสอบการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ถ) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีต้ามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็น
รายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะเดือน พร้อมทัง้จดัพมิพ์ข้อมลู
จากเว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมกีารเปิดเผยดงักลา่ว 

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

ธ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้ทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 72 

 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่
บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็น
เพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้แก่
บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
 
ช่ือ :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์            
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอยีดโครงการ
จดัการกองทนุข้อ 15 
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตัง้และ
ด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย 
และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(3) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร  
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(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดที่มีผลตอ่การถือ
ครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลักทรัพย์ 
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยู่ใน
ระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

(6) จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

6.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหนา่ย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

6.2 จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

6.3 จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  

6.4 จัดท ารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(7) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สนิ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และ
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่บริษัทจัดการได้
ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูคา่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ให้ความเห็นชอบแกบ่ริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวนัท า
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคืนดงักลา่วคิดเป็นจ านวนที่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้
จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ และทกุรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้  

(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ภายใต้มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดย
ทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 

14.1 รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

14.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

(15) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศที่บริษัทจดัการประสงค์จะ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สนิอื่นซึง่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะน า
ทรัพย์สนิของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย  

(16) ดแูลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ด าเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะท ารายงานสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 (17) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษา
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ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมว่า่การ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการ
คดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมด่ าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรือทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมาย
ได้ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดั งกล่าว ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
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(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุ
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญาจะต้อง
บอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบั
แต่วันที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว 
และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
ได้แก้ไขเสร็จสิน้หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลงตามข้อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  
ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขท่ี 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 
 
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, 
Clearstream Banking เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่
เก่ียวข้อง ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
ทัง้นี ้หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู ่
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวใน
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โครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด และ
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
 
3.  ผู้สอบบัญชี : 
 ช่ือ     : นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
 ที่อยู ่    : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
      100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9  
      แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
ที่อยู ่ :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :  0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ไมม่ี 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ :  
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ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุท่ีมีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษา
การลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้ค าแนะน าทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่ปรึกษาการลงทนุที่บริษัทจดัการอาจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้จะไม่
มีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด ทัง้นี ้การแต่งตัง้ที่ปรึกษาของกองทุนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการ
ลงทนุซึ่งบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทนดงักลา่วเอง โดยจะหกัจากค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีบริษัท
จดัการจะได้รับจากกองทนุ 

9.2.ที่ปรึกษากองทนุ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมม่ี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าหนว่ยลงทนุมา
ขายแก่บริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหนว่ยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ซึง่ค านวณตามข้อ 16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการก าหนด
วนัท าการซือ้ขายใหมใ่นกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ในหวัข้อ 10  

13.2. สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมม่ี 

13.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้กบั
หรือเพื่อประโยชน์กบั   
 
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   
5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้กบั
หรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมลีกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ในตาม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  
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ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ข) กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
 
ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
 
วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ รับ
โอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตาม
วิธีการท่ีระบไุว้ในตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2   และยื่นตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
พร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวมข้อ 15  ในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ
จากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็น
หลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการถัดจากวนัที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัท
จดัการไม่ได้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหน่วยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั 
ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกช่ือผู้ รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการโอน
หน่วยลงทุนจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่
จะต้องมารับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย  

13.4. ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ  

13.4.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ิน
ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว                     3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาทัง้ใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบั
หน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  5) 
กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

 
           ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ย

ให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
13.4.2  บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วย

ลงทนุ (เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม) ตามประกาศ
คณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกากบัตลาดทนุ เร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้มีการก าหนด แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมในอนาคต 

 
13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะท าการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ต่อเมื่อได้รับเสียงข้างมากหรือมติพิเศษจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ซึง่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง  " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือ
แก้ไขวิธีการจดัการ" 
 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคล หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
ทัง้นี ้หากกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ สามารถด ารงอายุ
ถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกั (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกิน 3 เดือน และมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เป็นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  กองทนุไมต้่องน าเกณฑ์การถือหนว่ยลงทนุเกินหนึง่ในสามข้างต้นมาบงัคบัใช้ 

13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสบัเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก
กองทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการระบุไว้ในข้อ 22 โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทนุ ช าระ
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ภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทุน 
และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

 

13.7. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มจากบริษัทจัดการในทุกวนัท าการซือ้ขายตามราคาขายหน่วย
ลงทนุ ซึง่ค านวณตามหวัข้อ 16 เร่ือง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้อง” และได้รับการับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก
ใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับ
จดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  

การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ มายื่นพร้อมกรอก
ค าขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ เพื่อสง่ให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุออกใบหนว่ย
ลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการระงบัการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้ก่อน
จนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการจดัพิมพ์ใบหนว่ยลงทนุในอตัราฉบบัละไม่เ กิน 50 บาท อนึ่ง นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเทา่นัน้ 

สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการด าเนินการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 
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การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่วา่ในทอดใด 
ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

เอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
เมื่อบริษัทจัดการได้รับค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเลค็ทรอนิกส์ของกองทนุที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบตา่งๆตามที่ระบไุว้
ในโครงการ และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสทิธิ
ในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
  
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้แก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

ไมม่ี  

16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อ
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กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ย
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มี เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดย
อนโุลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้   บริษัทจดัการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 
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16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออก
ตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้
สทุธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่า ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้
หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมก็ได้ 
 
16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมติ
พิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้  

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จ ากดัสทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ใน
กรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุที่มิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะท า
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสยีงข้างมากหรือมตพิิเศษหรือจะ
ด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดได้ 
 

2. การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการ
ด้วยการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือขอมติผ่านสือ่อิเลค็ทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไมเ่กินร้อยละ 80  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมตแิละการนบัมติไปยงัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องได้รับมติ
พิเศษ  ซึง่ให้รวมถึง  
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(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   
(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 
(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  
(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ค)  การเพิ่มทนุ 
(ง)  การเพิม่จ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(จ)  การเพิม่ความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว 
(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
4. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบแทนการขอมตผิู้ ถือหนว่ยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไขให้
บริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   
(4.2)  การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิด้อยลง   
(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทนุ  
(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 88 

  
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึง่ต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวง  
  
5  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอเป็น
หนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   
 
6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
วิธีการจัดการไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว  ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  ทัง้นี  ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  129 มาตรา  129 /1 มาตรา  129 /2 และมาตรา  129 /3 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  
 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพนั และมีสาระส าคญัที่
เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

 (ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
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(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกัน และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกันในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผูกพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแต่กรณี 
หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการ
และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุ
รวม 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน า ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  
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1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
2. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
4. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยั
วา่อาจมีการจดัตัง้  จดัการ หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่
บคุคลใด และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง 
แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้ว่า
การจัดตัง้กองทนุเป็นการจดัตัง้กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปอย่างแท้จริง และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ งให้
บริษัทจัดการท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนเป็นกองทุนเพื่อผู้ ลงทุนทัว่ไปอย่าง
แท้จริง 
 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถน าเงินไปลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ   
 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม :  

1 เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม
ข้อ 2 2.1 

(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยอตัโนมตัิ  
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(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสบิวนัท าการ
นบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการ
เลกิกองทนุเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัท
จัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบัญชีของ
กองทนุรวม  

2 เมื่อจะมีการเลิกกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรือเพราะเหตอุื่นที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุ
ลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อน
วนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

ข) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวก่อนวนัเลิก
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชี
ของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชี
จดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


