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ค าจ ากดัความ  : 

 
โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
กองทนุ  หมายถึง  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
หนว่ยลงทนุ หมายถึง  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
บริษัทจดัการ หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขาย หมายถึง     บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท า           
หรือรับซือ้คืน                                                    หน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้

ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ 
  แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  

 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
                                                                                          และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง   มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุบวกด้วย 
     คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง   มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หกัด้วย 
     คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง หมายถึง  แบบค าขอใช้บริการในการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ สื่ออื่นใดที่มี
ลกัษณะเดียวกนัท่ีบริษัทจดัการจดัให้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือ 

  หนว่ยลงทนุ 
 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ี       หมายถงึ              กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามประกาศ 
เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                               คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เพิ่มเติมส าหรับ 
                                                                     การจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                                      
 
กองทนุตา่งประเทศ  หมายถึง   กองทนุท่ีจดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอื่นใดที่ 

มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้
 

บริษัทจดทะเบียน   หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
บริษัทขึน้ทะเบียน   หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์   หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ   หมายถึง   วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัท 

จดัการ 
 
วนัท าการของกองทนุหลกั หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจด 

 ทะเบียนและวันท าการของประเทศของนายหน้าซื อ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกองทนุ และเป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระ
ราคา และสง่มอบหลกัทรัพย์ 

 
วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง  วนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการและ 
  ของกองทนุหลกั  หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด

เพิ่มเติม   
 

ค าเสนอซือ้  หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอ
ซือ้ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง   แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ี 

ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุ            
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ไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั 
 

การชดเชยราคา หมายถึง   การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ย 
ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  

 
เงินส ารอง   หมายถึง   จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ 
    ที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง  หมายถึง   สทิธิเรียกร้องทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 
   ตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยมืของสถาบนัการเงิน 
 
บริษัทยอ่ย   หมายถึง   บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  
จ ากดันัน้ 

  
กิจการ    หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี 

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน 
จ ากดั  
 

กลุม่กิจการ  หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภา
วิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 

มติพิเศษ   หมายถึง  มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่
ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งเข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ย
ลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติเสยีงข้างมาก   หมายถึง  มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน

หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน” 

 

สถาบนัการเงิน   หมายถึง   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนั  
การเงิน  
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สมาคม  หมายถึง สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียน 

 กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริม 
และพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
วงเงินรับอนญุาต   หมายถึง  วงเงินท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตาม 
กฎหมายใดๆอนญุาตหรือเห็นชอบให้กองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง ตรา
สารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทจดัการสามารถ
เคลือ่นย้ายเงินทนุเพื่อไปลงทนุในตา่งประเทศได้  

 
 

ค าศัพท์ 
 

เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก 
 
 
 
 
 
 
เงินฝากอิสลาม 

 
 

ค าอธิบายศัพท์ 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีว 
     กบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร 
     เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคาร 
     ออมสนิ  
 
ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้
กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบั 
ผู้ รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

แบบ filing       
                         
benchmark 

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

benchmark ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุนนัน้ 
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CIS operator บคุคลดงันี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

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

credit rating อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 
discount rate 

 
อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

guarantor rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
 

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

 
IOSCO International Organization of Securities Commissions 

 
issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

 
national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 
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regulated market                ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง

ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ี
ท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรัพย์ 
 

organized market ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง 
ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
 

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 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 

หนว่ย CIS หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ทีม่ิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
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 : https://www.tmbameastspring.com    

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

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  : TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND 
 
1.3. ช่ือยอ่  :  TMB-ES- PVD-FIX 
 
1.4. ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด  
 
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  :   กองทนุเพื่อผู้ลงทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย  :   เสนอขายในไทย 

 
 

https://www.tmbameastspring.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 20,000,000,000.00 บาท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) : 
       ในระหวา่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขายหนว่ยลงทนุเกินเงินทนุของโครงการได้ 

ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
 

2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ :    2,000,000,000.0000 หนว่ย 
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10  บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย 
 
2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
 
2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก  และ/หรือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้
ถดัไป และ/หรือ มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วย
ลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดังกล่าว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ในรูปของดอกเบีย้รับและก าไรจากเงินลงทนุ เหมาะส าหรับผู้ที่มี
ความประสงค์จะลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือตราสารหนี ้ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และมีวตัถปุระสงค์ที่
จะลงทนุในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเสีย่ง 
 
รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแห่งหนีท้ี่ออกโดยภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรือ
ตา่งประเทศ ซึ่งให้ผลตอบแทนสงูกวา่ และในขณะเดียวกนัก็มีความเสีย่งสงูกวา่ตราสารภาครัฐ รวมทัง้สามารถ
รับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจเกิดขึน้ได้เป็นครัง้คราวเมื่ออัตราดอกเบีย้ในตลาดมีการ
เปลีย่นแปลง 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี ้
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทนุท่ีลงทนุแบบมีความเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ 
การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
ไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
 
3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (active 
management) 
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3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(MTM Government Bond 1-3Y Total Return Index) (ร้อยละ 60)  

และผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตรา
สารอยูใ่นระดบั BBB ขึน้ไป อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y 
Total Return Index) (ร้อยละ 10)  

และผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Short-term 
Government Bond Total Return Index) (ร้อยละ 10)  

และอตัราอ้างอิง THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยคา่เฉลีย่ของ Credit Spread ของตราสารท่ีมกีาร
จดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อาย ุ1 ปี (ร้อยละ 20) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการ
เห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการ
เปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 
 
กองทนุจะลงทนุในเงินฝากตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารด้อยสทิธิ ศกุกู สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(derivatives) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หนว่ย CIS โดยจะลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ  รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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สว่นท่ีเหลอื กองทนุอาจลงทนุในตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ Structured 
Note ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel III รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
 
กองทนุอาจเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ(Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถึงคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 
 
ส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ กองทนุนีม้ีนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยจะท าสญัญาส
วอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอื่นใด เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 
(Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทนุ
ในตา่งประเทศ  
 
อนึง่ กองทนุอาจเข้าลงทนุในตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ :  ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ทัง้นี ้โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กิน
ร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และไมเ่กินวงเงินที่ได้รับการจดัสรร 

 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุน : 
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ : 
 
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี  เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตราสาร TS  หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นอื่นของข้อ 
3.13.1  ซึง่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
 1.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
                   1.2  สามารถเปลีย่นมือได้  (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุ 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
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                   1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  ซึง่
บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพือ่น ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม า่เสมอ และมีข้อมลู
ราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมูลที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 2.  คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนีก้ารค้า  B/E  หรือ P/N 
ดงักลา่วต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
   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 ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้ สัง่จา่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
                   2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้
                          2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying                  
ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
                          2.2.2  หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สนิท่ีสามารถเปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุท่ีอาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ใน 
หนงัสอืชีช้วนด้วย 
   2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุ
สามารถไถถ่อน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
   2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบั 
ผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
                             2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA                              
ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ.                                     
ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป   
   2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
                        ความในวรรคหนึง่ไมน่ ามาใช้บงัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่
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ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS  

 ต้องมคีณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
                    1.1  กรณีเป็นหนว่ย CIS  
                         1.1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับตรา
สาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.1.2  ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุ
ดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
                                 1.1.2.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุ
ได้ 
                                  1.1.2.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 
                                  1.1.2.3  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
                                  1.1.2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit1                          
ของกองทนุนัน้ 
                        1.1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่
กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
                  1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
                         1.2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงนิฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงนิฝากของผู้รับฝากดังนี ้
1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 
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ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด อยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้
1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 - 5  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน  
1.4 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
1.5 ดชันเีงินเฟ้อ  
1.6 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเตมิ  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคา
ปัจจบุนั (spot price) หรือ ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันดีงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับ
อยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันตีาม 1.5 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1 กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

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 ต้องมีคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     18 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิค้านัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้า
นัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันตีาม 1.5 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้ 

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ข้อมลูของ 
underlying หรือปัจจยัตา่ง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันใีห้เป็นปัจจบุนั
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการ
เคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย  

3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

3.2.1 ดชันีทีม่ีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้ 

3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของ
น า้หนกัทัง้หมด  

3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของ
น า้หนกัทัง้หมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมี
น า้หนกัไมเ่กินอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1                                                                                                                                      
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบ
ที่เก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบมาพจิารณา  

3.2.2 ดชันีทีม่ีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็น
ดชันีราคาทองค าหรือน า้มนัดิบ  

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุ
ได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุ
ในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัท
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จดัการ นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ
ด้วย  

3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลู
อยา่งทนัเหตกุารณ์  

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันกีลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่
อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้ 

3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของ
สนิค้าโภคภณัฑ์  

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่  

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างองิกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันเีงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างองิจากรายงาน
ของหนว่ยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิค้าและ
บริการท่ี บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้วา่วธีิการค านวณของผู้พฒันาดชันดีงักลา่วสามารถ
สะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม  

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ี
เพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด  

5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลด
ความเสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 

6.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการ
ทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
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6.2 ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบ
ทนัที  

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้  

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้ 

7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบั
ธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกันความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ ผูกพันตาม 
obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้อง
ช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลง
จะสิน้สุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการ
ใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะใน
ส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง 
โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัรา
ลอยตวัที่อ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทน
และสว่นที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความ
เสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงทีม่ี
ลกัษณะดงันี ้ 
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7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แกคู่ส่ญัญา 
 

3.13.2  การลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแตใ่น
กรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็น
การท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตราสาร TS  หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นอื่นของข้อ 
3.13.2  ซึง่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
 1.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
         1.2  สามารถเปลีย่นมือได้  (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุ 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
          1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  ซึง่
บริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพือ่น ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม า่เสมอ และมี
ข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างองิจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท า
ตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 2.  คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนีก้ารค้า  B/E  หรือ P/N 
ดงักลา่วต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
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   2.1.2  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ สว่นท่ี 1 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์
ในการลงทนุของตราสาร ข้อ 2.1.1 – 24.7 
 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
                   2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้
                          2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying                  
ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 
                          2.2.2  หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สนิที่สามารถเปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุท่ีอาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิ
ดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
   2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุ
สามารถไถถ่อน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
 2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ  ต้องปรากฎวา่ SN นัน้มีราคาปรากฏ 
ในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือได้ซึง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการ 
จดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
                          2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึง่เกิดจากวิธีการค านวณ                       
เดียวกบัท่ีใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือดงักลา่ว ให้ บลจ. ทกุวนัท่ี 15 และวนั
สดุท้ายของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่
ยตุิธรรม ภายในวนัท าการถดัไป 
                          2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 

 

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS  

 ต้องมคีณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
 1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ 
                    1.1  กรณีเป็นหนว่ย CIS                          
                         1.1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
                                   ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะดงันี ้
                                  1.1.2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงาน
ตา่งประเทศที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
หรือเป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็น
สมาชิกของ WFE 
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                                  1.1.2.2  CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงาน
ก ากบัดแูล ทีเ่ป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
 
                                  1.1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศดงักลา่วต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 
                   1.1.3  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุ
อยา่งเพียงพอ  ทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 
                   1.1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  กองทนุดงักลา่ว
ต้องมกีารจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมี
นโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค า
ที่ลงทนุในทองค าแทง่ 
                           1.1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ี
เป็น SIP 
                           1.1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของ MF นัน้ 
                           1.1.4.3  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit 
ของ MF นัน้ 
                            ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่ MF ลงทนุ ต้องเป็นกองทนุท่ีมุง่เน้นลงทนุใน
ทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF สามารถลงทนุได้ และเมื่อน าทรัพย์สนิท่ีไมส่ามารถลงทนุ
ได้มาค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักลา่ว 
                  1.1.5  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ 
CIS ตา่งประเทศดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์  เว้นแตเ่ป็นกรณี
ที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดย
ก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
 
                  1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
                         1.2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.2.2  จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้ รับ
ฝากดงันี ้
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1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

3.สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศสว่นท่ี 3 ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือ
ตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก ข้อ 1- 9 

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

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน ดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด อยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้

1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 - 3  

1.2 อตัราดอกเบีย้  

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน  

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็น 

ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือ ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของ 
underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ   underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันดีงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับ
อยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1 กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ  derivatives ที่จะ
ลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
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2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนิติบคุคลที่ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิค้านัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้า
นัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอตอ่
ภาระท่ีกองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

4.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความ
เสีย่งการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

5.1  ให้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบ
ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัท
จดัการให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

5.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้

6.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
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6.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

6.2.1 Credit Default Swap :  ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งด้านเครดิตที่
เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดย
คูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ใน
กรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่า่ obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสีย่งมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์รายนัน้ 
แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate 
Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรัพย์
อ้างองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างองิโดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผกูพนัท่ีจะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ 

ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการที่ผู้
ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์
อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด 
credit event) 

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

6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

6.3.2 ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อ้างองิเสือ่มเสยีไป 

6.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แกคู่ส่ญัญา 
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3.14  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนในประเทศ 
และต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราส่วนการลงทุนและหากบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุโดยรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทนุภายใต้แนวทางที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดงักล่าว โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ 
ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
และถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 
ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

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

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

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

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

5  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตราสารที่

มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 

วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้อง
เป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 
แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั 

นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 6.1  ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือ    
ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 
6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
รายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 

(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยู่
ตา่งประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit 
rating แบบ national scale อยูใ่น
ระดบั investment grade) หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มลีกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 
6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 
6.2.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน  
(reverse repo) 
6.2.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอก 
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) 
6.3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2  
หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 2.2 ที่จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู ่
ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ 
ขายหลกัทรัพย์สาหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
ซือ้ขาย หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่ว 
ที่อยู ่ระหวา่งดาเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทาให้มีการเพิกถอน 
หนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด ซือ้ 
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6  
[ Specific Investment Products (SIP) ] 

รวมกนัไมเ่กิน 5% 

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

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  
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*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
 2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on  
      organized exchange) 
 
ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ       

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

-รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

-อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื < 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะMF ที่มีอายุ
โครงการ > 1 ปี 
 
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่น
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสทิธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไข
ให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2   ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง  ซึง่จด
ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร
หนีท้ี่ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 

4 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : 

อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit)  แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มี

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6  
ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 

6 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้
6.1  hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 
       การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

6.2  non-hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่มิใช ่
       เพื่อการลดความเสีย่ง 

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

เกิน 100% ของ NAV  

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไมม่ี
ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 

หมายแหต ุ: 1 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

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

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน (financial 
liability)2 ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีลา่สดุ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออก
ใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบ
การเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวม
กบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้

ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ3 ให้ใช้อตัราสว่นไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้อง
ผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     32 

ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มกีารยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่
ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง
เดียวกบั บคุคลตาม 1 – 9) 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
 

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

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุ
ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  
(1)  การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
          โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
          (1.1)  มีขนาดเลก็  
          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กิน 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
   (2)  การลงทนุในหนว่ยลงทนุของ MF อื่นท่ี บลจ. 
เดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการ 

23 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ี
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ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
3 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิม่เติม 

 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมี
คณุสมบตัิที่เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถ
ลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีทรัพย์สนิ

ขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์  ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีเกิดกรณี
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น
ส าคญั แตต้่องไมเ่กินกวา่ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ  เว้นแตเ่ป็น
กรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัมิี
คณุสมบตัิเปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้
จ าหนา่ยทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี 
และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัทจดัการ
ต้องจดัท ารายงานข้อมลูตามวรรคหนึง่ พร้อมสาเหตทุี่ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว และจดัสง่
รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว 
 

2.  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แตต่อ่มา
การลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการ
ลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการ

ลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุและจดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 
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(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้
(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ี

ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน
ฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ในสว่นท่ี 3    

(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้อง

จัดท ารายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวนัที่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิท่ีขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าว และจัดสง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

3   ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแตต่อ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็น
เหตใุห้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  
(1)  กรณีที่กองทนุมกีารลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดมินัน้ 
(2)  กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

 
4   ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้

การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่
การด าเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจ
ด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่
รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้่องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 

 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของ
กองทนุ 
 1   ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของ

กองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.  รวมทัง้จดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทนุได้ 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าว และจัดสง่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่วตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

 
(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือ

ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
 
2  ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของ
กองทนุ ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ  เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ
รวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 

 
    ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการ
ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมกอ่นท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว 
บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย
จนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ี
สดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงั
ไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เติม   

  
3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะ
ไมน่บัช่วงเวลาดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
(3) ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ  

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  
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4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) :  

 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  
 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกให้แก่ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพในราคาหนว่ยลงทนุท่ี
เสนอขายหนว่ยละ 10.00 บาท ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน โดยจะเสนอขายที่บริษัทจดัการหรือ
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ย
ลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 
 
บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
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
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   
5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
  
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัท
จดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ ผู้สนใจสามารถขอรับ
หนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการเทา่นัน้ และจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึง่บาท
ถ้วน) โดยขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆ(ถ้าม)ี ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจยกเว้นมลูคา่ขัน้ต า่ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้อง
ประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ส าหรับกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการ เพื่อจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้ในการเสนอขายครัง้แรกได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด
ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการอาจแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ รวมถึงก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีใน
การออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมผีู้สัง่ซือ้ไมเ่กิน 1,000 ล้านหนว่ย ผู้สัง่ซือ้ทกุคนจะได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้  
 
ในกรณีที่มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวน
เงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมผีู้สัง่ซือ้เกินกวา่จ านวนท่ีเสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหนว่ย
ลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูทีไ่ด้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัท
จดัการ  
 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
สัง่ซือ้โดยจ านวนทีจ่ดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หนว่ยตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่ 
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5.2.4  การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก    ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระ
ดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ โดยจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่
ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่ที่ท าการ
ของบริษัทจดัการ ทกุวนัในเวลาท าการ  
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  
3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   
5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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6.2.1 การขอเปิดบญัชี  
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการได้ตามที่ระบไุว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ  5.2.2   
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อ
ผกูพนัตามข้อ 14 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทุกวนัท าการ ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสทิธิใน
การออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการ 
 
ในการช าระคา่หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดอื่นท่ีจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการจะด าเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ 
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ทกุวนัท าการซือ้ขายระหว่างเวลาท าการที่ก าหนด ในราคา
ขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
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สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
บริษัทจดัการเทา่นัน้ 
 
ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 5.2.2  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูค่าหนว่ย
ลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยุดท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป  ซึง่จะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบหลกัฐานการ
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 
 
2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่บริษัทจดัการตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้สามารถใช้บริการได้
ทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามเง่ือนไขของแตล่ะธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงิน ซึง่ผู้สัง่ซือ้
สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  
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เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์ และใช้อ้างอิง
ได้  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลาทีก่ าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่เป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆ
ที่บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

6.2.3 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแตก่รณีตามข้อ  
6.2.4 ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12  
2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และเพิ่ม
จ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแต่
กรณีตามข้อ  11  
3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน 
หารด้วยราคาขายตอ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวน 
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 
4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
4)    บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กบั  
4.1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

http://www.tmbam.com/
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4.3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4.4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว    
4.5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 4.1 – 4.4 
 

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่า
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ี
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซื อ้
ขายถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ย
ลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหนว่ย
ที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดย
ใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้
สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 
 

6.2.4  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยูใ่นตา่งประเทศที่มีมลูค่ามากกวา่ 10 ล้าน
บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  
 

ค) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
 

6.2.5 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 
บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่ใน
บางสถานการณ์การรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสทิธิภาพ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทุนหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ  
 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ :  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยผา่น www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 

 

 

 

http://www.tmbam.com/


กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     44 

 

 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  

7.4. รายละเอยีดวธีิการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ตามที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
 

อย่างไรก็ตาม สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระบบของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน
ตอ่ไป  
 

7.4.1.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ ได้แสดงไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการขายหนว่ยลงทนุทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือ
เป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อ
วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต    ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 
 

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 
บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใชว่นัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่ว
ไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุป หรือใน www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ  
 

ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงวนัท่ีมิใชว่นัท าการรับซือ้คืนดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบใน 
www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใด 
 

อื่นๆโปรดระบ ุ: 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แต่
เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยผา่นบริการซือ้ขายกองทนุ
ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง  
 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูค่า
หนว่ยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
  
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายของทางราชการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว   ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติด
ประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

 
7.8  รายละเอยีดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิ่มเติม :   
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน  5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายดงันี  ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
อนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 

1)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์  
 

2)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค  
 

3)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ สามารถแจ้งความ
ประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอื
ในบญัชีกองทุน และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการอาจปิด
บญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะ
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ขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุมากกว่าหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏ
อยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุต่อบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตามที่ระบุไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดที่บริษัทจดัการ  ทัง้นี ้การยกเลิกค าสัง่ขายคืนจะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  
 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มีค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแต่กรณีตามที่
ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11  หรือ ข้อ 12 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการจะด าเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคนื หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคนื หรือเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบรูณ์    บริษัท
จดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
       - ไมม่ี -   

 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 

- เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิม่เติม :  
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การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุกองหนึ่ง(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้า
มี) และ/หรือสว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) และหรือคา่ใช้จ่าย หรือคา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียม
อื่นใด (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ 
หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือ
ผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล
ดงักลา่วตามข้อ1) –4) 
 
บริษัทจดัการอาจปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะ
สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนภายในกลุม่ได้ บริษัทจัดการอาจไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี่ยน
ระหวา่งกองทนุบางกองทนุ เช่น กองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง เป็นต้น 
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการซือ้
หน่วยลงทนุในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับหรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ  
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบ
ยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอืน่ใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิม่เติม             
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการจะด าเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ สั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์  
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์ และใช้อ้างอิง
ได้  
 

บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ 
ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
8.2.1 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในกลุม่กองทนุ "ทหารไทย" หรือ "ทีเอ็มบี" หรือ "ทีเอ็มบี อีสท์สปริง" ตัง้แต่สองกองทนุ
ขึน้ไปสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 

(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. 
หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2  
 

ในการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้น
ทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทาง  
 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรายการสบัเปลีย่นนัน้เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8.2 
 
(2) การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) 
 
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้                                                      
 
การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัหยดุ
ท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคา
ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอ ร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ ได้แสดงไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์  โดยบริการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยสบัเปลีย่นเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อย
ล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน 
www.tmbameastspring.com  
 
8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 

1) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้ราคารับซือ้ของวนัที่การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุมีผล ท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัด้วยสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่า
เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) 
 

2) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวนัท่ีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมี
ผล ที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการถดัไป บวกด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ 
หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  
 

8.2.3  ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
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9. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ: 
 
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
10.1 บริษัทจดัการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มเีหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา  
10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  
(2) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวธีิการใด ๆ 
โดยพลนั  
(3) แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ตอ่ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทน
ก็ได้  
(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลา
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่
ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
 
11.1 บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้
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 าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุตาม (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 ซึง่
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่
ผู้ลงทนุเฉพาะราย 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 ารงความเพยีงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 
3 วนัท าการ 
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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
ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ ด้วยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้
ให้ส 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 และรายงานฐานะการลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถงึการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก็ได้  
 
12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการตดิตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุออกไปได้ 

13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อม กบั   



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     53 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  
5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 

13.2 บริษัทจดัการอาจจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
ได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจท าให้ได้รับการจัดสรรเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุ 

เว้นแตบ่คุคลที่ได้รับการจดัสรรเป็น    
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้   
       (ก)  กองทนุดงันี ้

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

(ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบั
ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ดงันี ้

(ก)  กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของ
หนว่ยลงทนุท่ีรองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว 

“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ให้หมายความดงันี ้
1)  เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2)  เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
3)  ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตาม 1) และ 2)” 
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       (ข)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) ซึง่เป็นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมรีะยะเวลาติดตอ่กนัไมเ่กินหนึง่ปี  
เว้นแต ่ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้อง
มิได้เป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล 
หรือสทิธิออกเสยีง เป็นต้น  

(ข)  มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถึงการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่
ถือเกินกว่าข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวม
ได้ 
 
13.3  บริษัทจัดการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือ
หนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม
ทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0000 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
(รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 
 
15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
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15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วย
มลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ   
 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด 
หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ี
ค านวณ   
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด 
หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ี
ค านวณ  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0500 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
 
1. คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จา่ยจริง  
 
2. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี ตามที่จ่ายจริง 
 
3. คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนนิคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกคา่
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  
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4. คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆของกองทนุตามทีจ่่าย
จริง  
 
5. คา่ใช้จา่ยในการรับช าระเงินคา่จองซือ้ ช าระเงินคา่ขาย คา่ใช้จา่ยตา่งๆในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร เช่น 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค 
ตามทีจ่่ายจริง (ถ้ามี)  
 
6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศ และคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศของ
กองทนุ ตามที่จา่ยจริง  
 
7. คา่ใช้จา่ย คา่ธรรมเนยีม และ/หรือ คา่ภาษีอากร ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สนิหรือ
หลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ใช้จ่ายของศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการทัว่ไป คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการป้องกันความ
เสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา หรือความเสีย่งอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ 
เช่น สญัญา Forward, Swap, Future และคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง รวมถงึคา่ใช้จา่ยและ
คา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น 
 
8. คา่ธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) ตามทีจ่่ายจริง 
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุ ให้รวมถงึคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 
การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน
หนว่ยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียม
การจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณ
และจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  
 
การค านวณคา่ใช้จา่ยตามข้อ 1 และ 2 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมือ่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนทีจ่่ายจริง และ
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดยีวทัง้จ านวน  
 
ส าหรับคา่ใช้จา่ยตามข้อ 3 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมคีา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีจะตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จา่ยนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจา่ยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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ส าหรับคา่ใช้จา่ยตามข้อ 6 ถึง 7 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศนัน้ บริษัท
จดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบแทนกองทนุทัง้จ านวน  
 
ส าหรับคา่ใช้จา่ยตามข้อ 8 ในสว่นคา่ใช้บริการทดรองจา่ยเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้า จาก global 
ustodian ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ และคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) นัน้ 
จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 
 
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว 
 
15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนให้แก่นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ
ในอตัรา 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ตอ่หนว่ยลงทนุทกุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 หนว่ย แตจ่ะต้องไมต่ ่ากวา่ 
100 บาท และสงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
อตัราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มด้วย (ถ้าม)ี  
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์ทีจ่ะให้ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุใหม ่จะต้องเสยีคา่ธรรมเนยีมฉบบัละไม่
เกิน 50 บาท 
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15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ : ม ี
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
1.สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคดิเป็นอตัราร้อย
ละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่ง
ดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของกองทนุ 
 
สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไมถ่กูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุในช่วงการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก จะมีการรวมสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน.หรือราคาสบัเปลีย่นเข้า 
หรือราคาสบัเปลีย่นออก  
 
สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนยีมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพือ่น าไปช าระ
เป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุดงักลา่วให้สอดคล้องกบัอตัราคา่
นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รวมถงึสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้สอดคล้องกบั
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง  
 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามทีจ่่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ คา่แก้ไขเปลีย่นแปลง
ข้อมลูในทะเบยีน ตามที่จ่ายจริง 
 
บริษัทจดัการจะยกเว้นสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้บริษัท
จดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า  
 
2. คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
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15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการ
จะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถงึด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมี
การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือจดัให้มีข้อมลู
เร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ เป็นต้น 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 
 
2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ทีท่ี่ท าการของบริษัทจดัการ และประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ย
เดิมตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
เพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยในช่วงระยะเวลาดงักลา่วต้องคลอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนอยา่งน้อย 1 ครัง้ โดย
ไมค่ิดคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืน โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
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 :  
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16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

การค านวณมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดย
เทียบเคยีงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการจะต้องใช้ราคาหลกัทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทน
ผา่นระบบ Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถอ้างองิได้ บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูที่
เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงการใช้ข้อมลูอ้างอิงได้ภายใต้
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีที่มีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในตา่งประเทศ โดยไมม่กีารป้องกนัความเสีย่งด้าน
อตัราแลกเปลีย่น บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลีย่นเงินตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ณ เวลาประมาณ 
16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้คา่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ โดยใช้ข้อมลูที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรือ Reuters 
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างองิได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ใน
การค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กรณีเป็นกองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแต่
ละครัง้หา่งกนัตัง้แตห่นึง่เดือนขึน้ไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขาย
หนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายในวนัท าการถดัไป  

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจดัการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจา่ยเงินปันผล
ภายในวนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  
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มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วนั
ท าการท่ีค านวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น 
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่
หนว่ยลงทนุภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้  

การประกาศข้างต้น  บริษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หรือจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพยีง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้า
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  

16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น  
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การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจาก
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัท
จดัการจะจดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณ
ราคาหนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันับแต่
วนัท่ีพบราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ี
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่น
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ค านวณราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน 
ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุ
ได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้
แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทุนท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงิน
ของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏ
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วา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุ
เปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่
หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่
ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทนุเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก  

ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่
ถึงหนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจา่ยเงินให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2(
ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
 
17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
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17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไมม่ี 
 
17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  
 
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 โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 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 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : โดยจะก าหนดวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 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)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยงและระดบัความเสีย่งของ
การลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุ
รวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 
 
ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 
 

20.2 การถอืหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม)  
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ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และใน
กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ  

หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถือ
อยู ่ 

20.3  ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมี ถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมี ถ่ินที่อยู่ทางภ าษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้
กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจ
ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถ
ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการ
และกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่
อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

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

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี ้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการแจ้งนีแ้ล้ว 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
ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนนิการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ 
โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก า หนด โดยไม่
จ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

20.4 บริษัทจัดการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  

จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ เนื่องจากเป็น
ข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไม่พึงกระท า เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัท
หรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท 
ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ  

20.5 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบคุคลที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว)ที่กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เข้าลงทุน เป็นต้น] ถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ ถือหน่วย
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
รายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสดัส่วนอื่นใดที่
ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคลที่ดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ทัง้นี  ้ บริษัทจัดการต้องอาจขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อน าส่งนิติบุคคลดงักล่าวด้วย ไม่ว่า    ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วย
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ลงทนุในสดัสว่นดงักลา่วในวนัรายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง 
กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  

(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนที ่  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบุคคล
ตอ่ไปนีเ้ข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (กองทนุ) 

(1) บุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน และนิติบุคคลที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากัดเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC 

(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจท าให้ บริษัทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องไม่
สามารถปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอันเก่ียวกับ ข้อห้ามโดย ส านักงานควบคุมทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกับการท า
รายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ่งก าหนดโดย Executive Order 13224 , the USA 
PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัที่ก าหนด
โดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายช่ือ
ดงักล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่มี
ลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากัดดงักล่าวข้างต้นก่อนเข้าลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (กองทนุ) 

อนึง่ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากต่อมาภายหลงับริษัทจัดการพบว่า 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึง
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้หนว่ยลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุผา่น Omnibus Account) ปฏิเสธ
การให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอและ/หรือมี
พฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไม่ด าเนินการ
อื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไข
เพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่มีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไข
ตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคนืเงิน
ลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความ
ยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถน าเร่ืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิ
เรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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20.6 การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวม
จะอ้างอิงที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล 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 :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบั
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้
การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการ
จดัการกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัจิากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบั
บริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
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ข้อผูกพัน 
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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 

 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ   : 

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  การบริหารกองทนุ  
 

ก)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็น
กองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 

ข)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่ง
บริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 

ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง 
เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ี
ได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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ง)  ด าเนินการเพิม่จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 

จ)  ด าเนินการเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน
ในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี  
 

ฉ)  แจ้งการแก้ไขเพิม่เติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ 
วนัท าการสดุท้ายของทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของ
เดือนถดัไป  
 

ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ เพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่
จ าเป็น เพือ่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้             
หวัข้อ 28  

 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าการได้ 

ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 
ฎ)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ถือหน่วยลงทนุในบญัชี

กองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุ  

 
ฏ)  สั่งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ 

ตลอดจนช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ 23.2  

 
ฐ)  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ        

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้
จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ฑ)  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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(2)  การรับและจา่ยเงินของกองทนุ  

 

ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่
ก าหนดไว้ในหวัข้อ 23  

 
ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

คา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุและค่าธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด 
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 23 

 
ค)  จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สิน

ตา่งประเทศ ณ วนัช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในต่างประเทศ  ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่
เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดงักลา่ว ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 

ก)  จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ซึ่ งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการ
เปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขใน
การเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ค)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แห่ง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 

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

เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ  
 

จ)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 

ฉ)  แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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 (4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 
ก)  ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
ข)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

นัน้ๆ ขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในหวัข้อ 16  

 
ค)  ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่ีหน่วยลงทนุ

ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 16 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
ง)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
จ)  จดัให้มีการเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ฉ)  จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ของรอบปีบัญชี และส่ง
รายงานดงักลา่วให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดง
ข้อมลูตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด   ทัง้นี ้ หากบริษัท
จดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้ปี
บญัชี 

 
ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึง่ มาใช้บงัคบักบักรณีกองทนุเลกิตามข้อ 29.1 โดยเหตกุารณ์
ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว 

 
ช)  จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูล

เก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูอย่าง
น้อยตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี ให้บริษัท
จดัการได้รับยกเว้น   ไม่ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั
ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
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ซ)  จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ฉ)  และ ช) ไว้ที่ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัท
จดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ใน
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุร้องขอ 

  
ฌ)  จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ให้เป็นปีปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชี และจัดส่ง

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

 
ฎ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั 

และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฏ)  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

ฐ)  จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สนิอื่นท่ีมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิด
จากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด
พร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัที่
หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนัน้มี มูลค่าเกินอัตราที่ก าหนด  เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ฑ)  ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ 29  

 
ฒ)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง

ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 
 

 
ณ)  ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบียน

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุหากมกีารถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
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ด)   ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในแตล่ะ
กองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนตรวจสอบและรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหน่วยลงทนุท่ี
ไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

 
ต)  จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันใดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน  เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
บคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ถ) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือมี ไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี ต้ามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 
วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จัดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปิดเผยดงักลา่ว 

 
ท) สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ธ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้

ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือ
วา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านัก งานหรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้ามาท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
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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  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

 
(1)  ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอยีด

โครงการจดัการกองทนุข้อ 15 
 

(2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการ

จัดตัง้และด าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้จาก
หลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/
หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(2)  จดัให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ของกองทนุตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของ
บริษัทจดัการ  

 
(3)  จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุ เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
 

(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับ
เงินปันผล และดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน 

หรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
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(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจัดการ  
 
6.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบั

การรับและจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 

6.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ  
 

6.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคา
รับซือ้คืน และราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการ
ออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหนว่ย
ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง 
เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการก าหนดวิธีค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตาม

ราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวน
ทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขาย
คืนดงักลา่วคิดเป็นจ านวนท่ีเกินกวา่ร้อยละ10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดใน
วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจดัการกองทุนของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัท
จดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบั
แต่วนัสิน้ปีบัญชีนัน้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัท
จดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

 

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้
แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
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ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงาน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

 

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

 

(14) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ เมื่อเลกิโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระ
บญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่าร
ช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าทีต่า่งๆ ดงันี ้ 
 
14.1  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทุน  

 
14.2  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตาม
มาตราดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยไมช่กัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัท

จัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
เป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแตง่ตัง้ตวัแทนดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สนิของ
กองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย  

 
(16) ดแูลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ ส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในโครงการหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และบริษัทจัดการมิได้
ด าเนินการตามประกาศและโครงการดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานสง่ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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(17) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมี
หน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่มอบให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีบ่นปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขัดแย้งผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
คา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้
แสดงการคดัค้าน  
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกวา่ภาระหน้าที่ท่ีคาดหมายได้
ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
หนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่บริษัทจดัการรับรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้
หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ ดู แล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐาน
ทัง้หมดของกองทุนนัน้ให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสั่งของบริษัทจัดการหรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไม่
เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
มีอ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขท่ี 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
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โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หนว่ยงานอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนญุาต และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น เช่น Euroclear, Cedel เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับ
ฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น รวมถงึระบบอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง ท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้
ขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้หากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม มีการเปลีย่นแปลงที่อยู ่หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูดงักลา่วในโครงการ โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบ 
 
3.  ผู้สอบบัญชี : 

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
ส านกังานเลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080  
 
ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
ส านกังานเลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช 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. ผู้จดัจ าหนา่ย :  
   ไมม่ี  
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6. ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

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

ไมม่ี  
 

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

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

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  

 
13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

13.1   สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ  : 
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุน า
หน่วยลงทนุมาขายแก่บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัท า
การซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งค านวณตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม
ข้อ 16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้
ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนด
ไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ  10 
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13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ไมม่ี  
 

13.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ แตท่ัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ย
ลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั   
 
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถงึสาขาของนติิบคุคลดงักลา่ว   

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับ

ช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทน
หรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4 
 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบไุว้ในตาม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้จะไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ก)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ข) กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

 
ค)  กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ตาม

พินยักรรม  
 

ง)  กรณีที่เป็นการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุช่ือเดียวกนัในเลขท่ีบญัชีอื่น  
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วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณี
ที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชี
กองทนุตามวิธีการท่ีระบไุว้ในตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2   และยื่นตอ่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทนุรวมข้อ 15  ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนจะจดัสง่ใบยืนยนัการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้กบัผู้ขอโอน
โดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ท าการโอนหน่วยลงทุนเสร็จ
สมบรูณ์ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใดๆจากผู้ ถือหนว่ยภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท า
รายการท่ีระบไุว้ในใบยืนยนั ทางบริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
สิทธิของผู้ รับโอนในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะท าการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามก าหนดเวลาที่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุนดัหมาย  

 
13.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.4.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหนว่ยลงทนุให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้าง
หุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บคุคลดงักลา่ว  3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ
ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่
ใช้ตวัแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กอง
ทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 

           ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้กบัหรือเพื่อประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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13.4.2  บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม) ตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการ
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศ
คณะกรรมการกากบัตลาดทนุ เร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่ได้มีการก าหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต 

 
13.5.   สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
           ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการโดยบริษัท

จดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับเสยีงข้างมากหรือ
มติพิเศษจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง  " 
วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

 
            ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชี
แบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคล หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

 
 
13.6  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสบัเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 22 โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระ
บัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ช าระบัญชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการ
จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ ช าระภาระหนีส้นิและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบุ
ไว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

 
13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิม่จากบริษัทจดัการในทกุวนัท าการซือ้ขายตามราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่ค านวณตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 16 เร่ือง “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ย
ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” และได้รับการับรอง
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โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน าแทนสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแต่ทัง้นีน้าย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบันการเงินเท่านัน้   
 
การขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า  
 

           ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะต้องน าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมา
ยื่นพร้อมกรอกค าขอออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อการจ าน าด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือส านกังานใหญ่ 
เพื่อสง่ให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการจ าน า ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะท าการระงบัการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้ก่อนจนกวา่จะมีการจดแจ้งจ าน าต่อนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดัพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอตัราฉบบัละไม่เกิน 50 
บาท อนึง่ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจ าน าเทา่นัน้  
 

 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้ 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  

 
13.8 อื่น ๆ : 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคีวามรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ  
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ใน
ทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดให้ข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่
เกินไปกวา่สว่นของทนุท่ีกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สทิธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
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14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 

   เอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
          และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

เมื่อบริษัทจัดการได้รับค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ ค าขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐาน
ประกอบต่างๆตามที่ระบุไว้ในโครงการ และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วน
แล้ว บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถูกต้อง
ครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อย
แล้ว และให้ถือว่าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการออกให้แก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการ
ออกแทนการออกหนว่ยลงทนุของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจัดท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
ไมม่ี  
 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หากมกีารผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุ
จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่
หลกัประกนัเพื่อกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการ
กองทนุในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี  ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
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16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทีม่ีช่ืออยู่
ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็น
ศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  
 
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ าหนา่ย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้
ตกลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจาก
เงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
16.1.3 เมื่อมเีงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะ
เฉลีย่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้
ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคนืไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน 
เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 
16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 
16.1.3 โดยอนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 

16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้   บริษัทจดัการจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  

 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
 
16.2.2    เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
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(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
 
 (2)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
ดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และใน
ระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิ
อื่นท่ีได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบั
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และ
ปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่ว
มารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 
16.4 กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการ
ต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้  

 
17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 

 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือ
การจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
แล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วย
ลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุที่มิใช่รายยอ่ย และการโอนหนว่ยลงทนุจะ
ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามที่ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 

18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

 
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือ
จะด าเนินการตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดได้ 

2. การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการด้วยการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือขอมติผ่านสื่อ
อิเลค็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หากปรากฏวา่มติเสยีงข้างมากหรือมตพิิเศษมีจ านวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไมเ่กินร้อยละ 80  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการ
นบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติ
พิเศษ  ซึง่ให้รวมถึง  
(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   
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(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 
(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว 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 าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอยีดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว 
(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
4. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนด
เง่ือนไขให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเพือ่ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   
(4.2)  การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิด้อยลง   
(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
การลงทนุ  
(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 
  
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึง่ต้องไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวง  



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     94 

  
5  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอ
เป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   
 
6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  129 มาตรา 129 /1 มาตรา  129 /2 และมาตรา  129 /3 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนั :  
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระส าคญัที่เป็นไปตามและไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นที่แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคัญต้องได้รับมติ
โดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

 (ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
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(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสยีงข้างมากหรือมตพิิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี 
หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท า
การและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม 

 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  

 
21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิ
ไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทุนรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

 
22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิก
กองทนุเปิดนัน้ 
 
2.  มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 (ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  

 (ข) มยีอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในชว่งระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดตอ่กนัคิด
เป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด”  

 
 ทัง้นี ้ความใน 2 วรรคหนึง่ มใิห้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความ

เช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่ การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่
เนื่องจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สนิคงเหลอืที่มคีณุภาพและมีสภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ และผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุท่ีเหลอือยูจ่ะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

 
3. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรือ

งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิดหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมตเิสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกันเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุ

ที่จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
5.  ส านกังานจะเพกิถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มเีหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีาร

จดัตัง้ จดัการ หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท าการชีแ้จง 
แสดงเหตผุลข้อเท็จจริง และหลกัฐานซึง่ในกรณีที่ไมม่ีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือ
ได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานสัง่ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการ
ตามที่ส านกังานสัง่ได้ หรือด าเนนิการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อ ผู้ลงทนุทัว่ไป
อยา่งแท้จริง  

 
6.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุใน

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม :  

1 เมื่อปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามข้อ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้ง
เป็นหนงัสือให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตตุามข้อ 2 2.1 
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(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักล่าวภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุนภายในสิบวนัท า
การนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็น
การเลกิกองทนุเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชี
ของกองทนุรวม  

2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิก
กองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

ข) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  

 
23. การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ :  

 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบเพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของ
กองทนุจะหกัจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่ที่คงเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ี
ปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ     98 

 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัจิากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบั
บริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


