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ค าจ ากดัความ  : 
โครงการ    หมายถึง   โครงการจดัการกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ  
 
กองทนุ    หมายถึง   กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ  
 
หนว่ยลงทนุ   หมายถึง   หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ  
 
บริษัทจดัการ   หมายถึง   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
     ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   หมายถึง   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ  
 
วนัท าการซือ้ขาย   หมายถึง   วนัท าการของธนาคารพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ หรือ 
     ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ   หมายถึง   มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว 
     ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้และปัด
ทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ บวกสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หกัสว่นตา่งมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ (Spread) 
 

ราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง  ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรือราคาขาย 
     หนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง แล้วแตก่รณี 
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สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread)  หมายถึง  มลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือหกัจาก 
     มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของ 
     กองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคิดเป็นอตัราร้อยละไม่ 
     เกิน 0.30 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย 
     หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้า 
     หรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน 
 

ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง                หมายถึง  แบบค าขอใช้บริการในการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ผา่น 
อิเลก็ทรอนิกส์     อินเทอร์เน็ต หรือ สือ่อื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนัท่ีบริษัทจดัการจดัให้มีไว้       
                                                                       เพื่อให้บริการแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดทะเบียน   หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ 
     ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

บริษัทขึน้ทะเบียน   หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์   หมายถึง   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ค าเสนอซือ้   หมายถึง   ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง 
     ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ 
     หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง   แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
     โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึง 
     ปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา   หมายถึง   การเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ี 
     มีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่น 
     ตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
     แทนการเพิม่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทยอ่ย   หมายถึง   บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ  
     75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้  
 
เงินส ารอง   หมายถึง   จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิท่ีได้ 
     จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง   หมายถึง   สทิธิเรียกร้องทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตาม 
     กฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
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กิจการ    หมายถึง   บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี 
     หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
กลุม่กิจการ   หมายถึง   บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวชิาชีพ 
     บญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม  
 
มติพิเศษ                              หมายถงึ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง

จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 

มติเสยีงข้างมาก                  หมายถงึ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนหนว่ย
ลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

สถาบนัการเงิน   หมายถึง   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนั 
     การเงิน  
 
สมาคม    หมายถึง   สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียน 
     กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการ 
     สง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ค าศัพท์ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่
เงินฝาก 

ค าอธิบายศัพท์ 
ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านอเดยีวกบัเงิน
ฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้
กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
benchmark ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่ 

อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

CIS operator บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

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

 
issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

 
national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

 
regulated market                ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง

ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานท่ี
ท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรัพย์ 
 

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 
 

หนว่ย CIS หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุที่มใิช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 
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หนว่ย property หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

 
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: www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ  

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  TMB SET50 Retirement Mutual Fund  

1.3. ช่ือยอ่ :  TMB50RMF  

1.4. ประเภทโครงการ :   

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :   

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

mailto:marketing@tmbam.com
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1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

2.3. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000.00 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 านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 1 หนว่ย  

2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 

2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด 
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ครัง้ถดัไป และ/หรือ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิม่ได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหนว่ย
ลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
อยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว) โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

โครงการมวีตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมการออมผกูพนัแบบระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายขุองผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ และตอบสนองผู้ลงทนุท่ีต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุให้ใกล้เคียงที่สดุกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 
โดยกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมดชันี (Index Fund) 

  ดชันีที่ใช้อ้างองิ : SET50 INDEX 

- กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ีการลงทนุในตา่งประเทศ  

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :  
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3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  

3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามดชันีชีว้ดั 
(passive management/index tracking)  

3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

- ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) 

(โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป) 

ความหมายและรายละเอียดของ ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) ดชันีผลตอบแทนรวม 
SET50 (SET50 Total Return Index) เป็นดัชนีที่จัดท าขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้คัดเลือก
หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้มาบางตวัเพื่อใช้ในการค านวณดชันี ซึ่งรายช่ือ
หลกัทรัพย์ที่ใช้ในการค านวณดชันีจะมีการเปลีย่นแปลงทกุๆ 6 เดือน มลูคา่ของหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่เลอืกจะถกูน ามา
ค านวณเพื่อเปรียบเทียบกบัมลูคา่หลกัทรัพย์ของวนัแรกที่เร่ิมค านวณดชันี SET50 Index หรือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2538  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะใช้ในการคดัเลอืกไว้ โดยหลกัทรัพย์จะต้องมี
ขนาดของมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สงูที่สดุ 50 อนัดบัแรก และมีสภาพคลอ่งสงู  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดั
ดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้
จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
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ทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้ 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทนุมีนโยบายที่จะพยายามลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกบั
ดชันี SET50 ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนดชันีท่ีกองทุนใช้อ้างอิงในการสร้าง
ผลตอบแทนเป็นดชันีอื่นใดแทนดชันี SET50 ในกรณีที่ดชันีดงักลา่วถกูยกเลิกหรือจะไม่มีการค านวณอีกต่อไป โดย
ดชันีที่จะน ามาใช้แทนจะต้องเป็นดชันีที่วดัผลตอบแทนของการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม 
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50 โดยกองทนุจะเลอืกลงทนุเฉพาะในหุ้นสามญัของบริษัทต่างๆ ใน
สดัสว่นท่ีเทา่หรือใกล้เคียงกบัน า้หนกัที่เป็นสว่นประกอบของดชันีดงักลา่ว  

ทัง้นี ้กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
(efficient portfolio management) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้พอร์ตการลงทนุสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีหลกัทรัพย์ SET50 เช่น เข้าท าสญัญาฟิวเจอร์ส 
ที่อิงกบัดชันีหลกัทรัพย์ SET50 เป็นต้น รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด แตจ่ะไมล่งทนุในตรา
สารหนีท้ี่มีลกัษณะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
ดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1. ประเภทของตราสาร  

    1.1  ตราสารทนุ 
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 1.1.1  หุ้น 

 1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น (share 
warrants) 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 

1.2  ตราสารหนี ้

 1.2.1  พนัธบตัร 

 1.2.2  ตัว๋เงินคลงั 

 1.2.3  หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์และตราสาร Basel III) 

 1.2.4  ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 

 1.2.5  ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 

 1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  

1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  

1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกับตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดเพิ่มเติม 

1.3  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  

1.4  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants : DW) 

1.5  ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note : SN) 

2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร 

ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี  ้
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2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้) 

2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่บริษัทจดัการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่ง
สม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือ ได้ซึ่ง
จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมี
การรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.4.2 ธนาคารออมสนิ 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้ สัง่จ่ายหรือผู้ ออกตัว๋ทัง้จ านวนรวมถึง
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้

  2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives  
ตามที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ 1 

2.5.2 หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิ   ใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิ
ที่กองทนุสามารถลงทนุได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
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Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุท่ีอาจท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

2.5.3 ในกรณีที่ตราสาร SN ดงักล่าวมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ต้องจัดให้มีข้อตกลงให้คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุเมื่อ บริษัทจดัการร้องขอได้ 

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN  
ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 

 2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมภายใน
วนัท าการถดัไป   

2.5.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัส าคญั ให้ผู้ออก SN ค านวณ
และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

ความในวรรคหนึง่ไมน่ ามาใช้บงัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่
ออกใหม ่

ส่วนที่  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ดังนี ้ 

1.  กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 

1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุ ในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุ
ดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

1.2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ 

1.2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม      หลกัเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 17 -                                 
   

1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ   กองทนุนัน้ 

1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องไม่ใช่
กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนที่  3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงนิฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 

ส่วนที่  4  :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ( reverse repo)  ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อยา่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 – 5 
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1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น า้มนัดิบ 

1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั(spot 
price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ   
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ  derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
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ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7– 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

 3.1  เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัตา่ง 
ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  
ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้

          3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มีน า้หนกัน้อยกวา่หรือเทา่กบั 35% ของน า้หนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัทองค า
หรือน า้มนัดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองค าหรือน า้มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น า้มนัดิบ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้

                 3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุ ได้โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งวา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญา
นัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการบริษัทจดัการ นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อย่างใดหรือหลายอยา่ง
ดงันี ้

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price)   ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
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3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใด
สนิค้าหนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหนว่ยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจดัการ แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
ค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจัดการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุ
อาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด 

5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ช่สิง่เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลดความเสีย่งการลงทนุใน 
derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

6.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และ
วนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณและแจ้งมลูค่า
ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป    

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
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7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่ง
ใด ดงันี ้

7.2.1Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซื อ้ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เ ก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ ขาย
ประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
ก าหนดตามปกติ) ทัง้นี  ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลง
จะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง  (ถ้ามี) ของ
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้า
มี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนด
สญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

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

7.3.1มีผลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้
อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

7.3.3ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 
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3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (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 ที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ไมเ่กิน 10 % 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั  
 

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

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

1. 10%หรือ 
2. น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.2ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี ้
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 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ี
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอน

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 

1. 10% หรือ  

(กรณีเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมี
ภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถ
เลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั 
investment grade) หรือ 

2. น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
หุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 
6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสาร
ที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

       6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 
397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มี 
ลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 
397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่น
ระบบของ regulated market 

6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 

6.6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
(reverse repo) 
6.6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขาย
นอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives 
6.7  หนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้
6.7.1จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหนว่ย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET  หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย
การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ 
หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 

7 หนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุ
ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการ
เช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

จะสงูกวา่ 
(1)15% หรือ 
(ไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมภีมูิล าเนา
อยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบ national scale อยูใ่นระดบั 
investment grade) หรือ 
(2)น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

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

รวมกนัไมเ่กิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
  
  

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
 2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on  
      organized exchange) 
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋

สญัญาใช้เงินท่ีนติิบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้
สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมาย 
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

   - อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MFที่มี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารท่ีมีสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุ
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ 
ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
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 7 ของสว่นนี ้แตไ่มร่วมถงึตราสาร
หนี ้ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.4.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 
1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 

3 หนว่ย property ไมเ่กิน 15% 

4 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน(reverse 
repo)  

ไมเ่กิน 25% 

5 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 

6 total SIP ซึง่ได้แก ่
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุ
ที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)   
6.2 ตราสารหนี ้หรือ ตราสารท่ีมสีญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝงที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือทีต่วัตราสารและ/หรือผู้ออก
ตราสารท่ีต า่กวา่ที่สามารถลงทนุได้ (non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนด
เก่ียวกบั product limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
7 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ดงันี ้

7.1  hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 
       การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

7.2  non-hedging limit :  
       การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่มิใช ่
       เพื่อการลดความเสีย่ง 

global exposure limit 
 7.2.1  กรณีกองทนุไมม่ีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives  โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 
 
7.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความ
เสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 
        

หมายแหต ุ:1,2 รายละเอยีดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัต้องมจี านวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่
ผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่อ่นครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงิน
ลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
ข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผย ไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ4 ให้ใช้ 
อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต ่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filling ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณา
เป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสาร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.
ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้ การจดัการของ บลจ.ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็น
รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
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2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง
เดียวกบั บคุคลตาม 1 – 9) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 3.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้   
3.2 อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน  
(1)  มีขนาดเลก็  
 (2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

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

 

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

4 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
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ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน  

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ 
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์  ภายใน  3  วนัท าการถัดนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่ต้องไมเ่กิน
กวา่ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 

(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิด
กรณีดงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน 
ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2) ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ
ที่ก าหนด  
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(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 

(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ในสว่น
ที่ 3  

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

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่สามารถแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน 
ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทนุ (concentration limit) ตามที่ก าหนด นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงันีด้้วย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน  

(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท
นัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้  

3 ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  

(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้  

(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  

4 ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทนุเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็น
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ประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้  

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน  

1 ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัท
จดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มกีารลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  

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

2 ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ให้บริษัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริ ษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเดิมในการที่จะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดย
วิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั 
บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม  

3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัช่วงเวลา
ดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค านงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
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3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.1 กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 
 
5.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ก) ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ข) ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัขิองธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายหนว่ยละ 10.00 
บาท บริษัทจดัการอาจเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 150 ล้าน
บาท และก าหนดเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมต่ า่กวา่ 2 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนโดยจะ
เสนอขายที่บริษัทจดัการหรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหรือผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงิน

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 35 -                                 
   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
 

 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซือ้หน่วยลงทุน และคู่มือการลงทนุเก่ียวกบั
การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ พร้อมทัง้ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือการลงทนุเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพได้ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ พร้อมทัง้ใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือการลงทนุเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพได้ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

5.2.2 วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  

(1) ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้จองซือ้
จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ 
ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และมีข้อความตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ถ้ามี) และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วน าค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และ
เอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว  

ไปท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
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(2) กรณีนิติบคุคล  
 ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  
ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  
 
หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน สัง่ซือ้/
จองซือ้หนว่ยลงทนุร่วมกนั ให้ถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุเปิดอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว  

ผู้ จองซือ้ที่มีบญัชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทย 
SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วหรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมา โดยผู้จองซือ้จะต้องลง
นามในใบค าขอเปิดบญัชีซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพและมีข้อความตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ครบถ้วนชดัเจน ทัง้นี ผู้้จองซือ้จะต้องจอง
ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) และผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นเศษสตางค์ได้กับผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอก
ข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชัดเจน  

2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 2.1.1) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ(ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  โดยกรอกรายละเอียดตา่ง 
ๆ ในใบค าสัง่ซือ้ และน าใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นท่ีส านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ในระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้
แรก และเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเข้ามาใหม่ได้ 
แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
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หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ใน
สว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

2.1.2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

เมื่อเปิดบญัชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับบัตร
กองทนุของบริษัทจดัการของบริษัทจดัการตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทจดัการกาหนด พร้อมรหสั ซึง่จะสามารถใช้
ในการสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงวิธีการและเง่ือนไขในการออกบตัรกองทนุ รวมถึงขอสงวนสทิธิใน
การยกเลกิบตัรกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่วไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ ที่ท าการของบริษัท
จัดการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ไ ด้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ หากเงิน
ในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึ่งผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ แต่ต้องอยูใ่นระหว่าง
วนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 ก)  ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการซือ้ขายกองทุนทางโทรศพัท์ของบริษัทจัดการ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่
หมายเลขโทรศพัท์ 1725 (หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ได้รับ
ฟังจากระบบซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์หรือที่ระบใุนคูม่ือการใช้บริการ 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไม่
รวมหนว่ยสตางค์ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้านบาท)  โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่
วนั หรือมลูคา่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com 

ข)  ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ จะต้องด าเนินการบญัชี
กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ(Open New Fund) ได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือเจ้าหน้าที่
ลูกค้าสมัพันธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด  จึงสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย   

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้
ได้ครัง้ละไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาท) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้ง
ในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหสัผา่น (Password) แล้ว สามารถท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่าน
บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้สัง่ซือ้สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการ
ท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยดงักลา่ว โดยระบรุหสัผู้ใช้และรหสัผา่นท่ีถกูต้องเพื่อเข้าสูร่ะบบ และสามารถ
ขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้แรก หรือใช้บริการซือ้หน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะ
ทบทวนการท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน  99,999,999.99 บาท (เก้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทจดุเก้าสบิ
เก้าสตางค์) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน 
www.tmbameastspring.com 

2.2)  กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการ ของบริษัทจดัการ เพื่อจอง
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพในการเสนอขายครัง้แรกได้ ตามวิธีการที่บริษัท
จดัการก าหนดในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
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5.2.3 การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในการช าระเงินคา่จองซือ้ ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านบริษัทจัดการ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่น
ใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลงั เช่น การช าระเงินผ่านธนาคารอื่น (Bill Payment) เป็นต้น ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และ
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ” ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้สั่งซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชี
เงินฝากธนาคารจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม“กองทนุเปิดทหารไทย 
SET50 เพื่อการเลีย้งชีพกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ” ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) หรือที่
บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

(3) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วย
ลงทุนของบลจ.ทหารไทย โดย ช่ือผู้ สนับสนุน ” ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) หรือที่บริษัทจัดการก าหนด
เพิ่มเติม  

เมื่อส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ส านกังานผู้ รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่วจะ
ออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การจองซือ้หรือ
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าจองซือ้หรือค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 
และสิทธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและสง่มอบให้ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะไม่สามารถ
ยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็น
การพิเศษ หากมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้ในบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลกิรายการค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ย 

5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุ
ของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 300 ล้านบาท  

การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เกินกว่ามลูค่าโครงการจะอยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้
ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึในระบบซือ้ขายหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ  

ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจ านวนหน่วยลงทนุที่
สัง่ซือ้โดยจ านวนท่ีจดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู ่แต่ทัง้นีบ้ลจ.ทหารไทยขอ
สงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุ หากกรณีที่มลูคา่ที่ได้รับการจดัสรรต ่ากวา่ 2,000 บาท หรือ 200 หนว่ย  

 

5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หนว่ยลงทุน ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก
ไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย 
ทัง้นี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการตอ่ไปได้  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการ
ขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาได้อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
6.1.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
6.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 
6.1.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
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6.1.4 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ ลงทุนควรทราบ 
พร้อมกับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชี ้
ชวนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และ
สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุในช่วงปลายปี เพื่อป้องกนัมิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้รับ
หน่วยลงทุนภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วย
ลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 

 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 

 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 –4  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

6.2.1 การขอเปิดบญัชี  

1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุของบริษัทจดัการ  
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ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิด
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และมีข้อความตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ครบถ้วนชดัเจนและสง่หลกัฐานประกอบค าขอตามที่ระบไุว้
ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 1)  

2) ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุของบริษัทจดัการแล้ว  

(1) กรณีที่ใบค าขอเปิดบญัชีเดิมของผู้ที่สนใจไม่มีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ จะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี ซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพให้ครบถ้วนชดัเจน และกรอกใบค าสัง่ซือ้ พร้อมทัง้สง่หลกัฐานประกอบตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 1) ต่อบริษัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่น
ข้อผกูพนัตามข้อ 14 

(2) กรณีที่ใบค าขอเปิดบญัชีเดิมของผู้ที่สนใจระบคุ าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถกรอกใบค าสัง่ซือ้ และสง่หลกัฐานประกอบตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5.2.2 1) ตอ่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 15  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

6.2.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสทิธิในการออก
ใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  
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บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทจดัการเดียวกนั ผู้ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มคา่ จะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัท าการระหว่างเวลา
ท าการของธนาคารพาณิชย์ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ เพื่อใช้ในการค านวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้บวกด้วยสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับ
บริษัทจดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้  

ผู้สนใจซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่ระบไุว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ 5.2.2  

ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ากวา่ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนขายบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดตา่งๆในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน าค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นท่ี
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บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก
ให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือ
วา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่
จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป ซึ่งจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ย
ลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้ง
ให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยไม่ต้องแสดงสมดุบญัชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  

หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัท
จัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14  

2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุนที่ ป ร ะสง ค์ จ ะ ใ ช้บ ริ ก า รซื อ้ ข ายหน่ ว ยลงทุนทา งอิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต ของบ ริ ษั ทจั ด ก า ร 
(www.tmbameastspring.com) จะต้องยื่นค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนและสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัสง่
ช่ือผู้ใช้ (User Name ) และรหสัผา่น (Password) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รับเป็นรหสัผ่าน
ใหมเ่สยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  

ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ใช้บริการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายใน
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เวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้
ที่ได้ระบุไว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่ รับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้ผู้สัง่ซือ้
ติดต่อใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้สัง่ซือ้ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผา่นที่ถกูต้องเพื่อ
เข้าสูร่ะบบ จากนัน้จึงเลือกรหสับริการซือ้หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท า
รายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้ได้
ครัง้ละไม่ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่บริษัทจดัการ
จะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

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

ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละเทา่ๆ 
กัน สามารถก าหนดค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) หรือ กรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” ได้ที่บริษัทจดัการ
หรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัท



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 46 -                                 
   

จดัการ ทัง้นีก้่อนที่ท่านจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่น
ประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิกรายการซือ้
ของงวดดงักลา่ว  

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักลา่ว โดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการของ
บริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดั
เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริการนีท้ราบ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบั
เจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้
เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการ
ซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณ
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ได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนัถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหนวยลงทุนดงักล่าวเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

6.2.3 การเสนอขายหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 

รายละเอียดตามข้อก าหนดอื่น ๆ : ข้อ 20.9.1   

6.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตามที่ระบไุว้ใน
รายละเอียดสว่นโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 6.2.5 ข้อ 6.2.6 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะไมอ่นญุาต หรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีอาจท าให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนั
ใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีทีเ่ป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่
ได้รับการยกเว้นตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 18 

1.บคุคลที่ได้รับการจดัสรรเป็น  

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(ข) กองทนุประกนัสงัคม  

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  

(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ  

(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ)  

(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
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(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร  

2.กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือเมือ่เป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่ กรณีที่เป็นการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลา่ว
ตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหนว่ยลงทนุท่ีรองรับการโอนเงินดงักลา่ว 

2) ขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มคี าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และเพิ่มจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 

3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม กบั  

3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3.3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

3.5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 3.1 – 3.4 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วย
ราคาขายต่อหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 
ต าแหนง่และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็น
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป ซึ่งจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ย
ลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้ง
ให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้
ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  

บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท
จัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตาม
วิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  

6.2.5 ข้อจ ากดัการลงทนุ  

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  

ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุท่ีไมม่ีสญัชาติไทยและมีภมูิล าเนาหรือถ่ินที่อยูใ่นต่างประเทศที่มีมลูคา่มากกวา่ 10 ล้านบาท 
หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

ค) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ตามที่ระบไุว้ในข้อ6.2.3 ข้างต้น  

ง) ในการซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใดๆที่บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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6.2.6 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว  

บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่ในบาง
สถานการณ์การรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตอ่ไปตามปกตจิะมีผลกระทบตอ่การบริหารกองทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ หรือ
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  

ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือตดิประกาศดงักลา่วไว้
ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
หรือการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในอนาคต หรือระงบั 
เปลีย่นแปลง หรือเลือ่นวนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น
กรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
การรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทนุ หรือเพื่อลดความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุ
โดยรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักลา่ว
ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการ
เปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของ     ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่
ควบคมุไมไ่ด้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 

6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน : 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 
(1) บริษัทจดัการ 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้เทา่นัน้ 
(3) เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 
(4)   เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิการให้บริการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) หรือเจ้าหน้าที่
ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือเป็นไปตามที่ดลุยพินิจของบริษัทจดัการเทา่นัน้ หรือตามที่ระบไุว้ใน

http://www.tmbam.com/
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หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม (Q&A)  ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทนุต้องติดต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมี
หน้าที่ต้องศกึษา และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน มิใช่ด้วยเหต ุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามกฎหมายภาษีอากร 
บริษัทจดัการมีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่าย ในอตัราที่กรมสรรพากรก าหนดจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี) 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามระยะเวลาใน
การรับซือ้คืน 

ในการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน โดย
ระบเุป็นจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะ
ขายคืน และยื่นพร้อมกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืน พร้อมกับ
แสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีสัง่ขายคืน และน าไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  

7.4.1.2. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและ
ท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริการขายหนว่ยลงทนุทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ ได้
ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

7.4.1.3. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ขายคืนอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  

ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน
สามา รถก า หนดค า สั่ ง ข ายหน่ ว ยลงทุนอัต โ นมัติ ด้ ว ยตัว เ อ ง ผ่ า นอิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต ข องบ ริ ษั ทจั ด ก า ร 
(www.tmbameastspring.com) หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

ค าสัง่ซือ้คืนอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเทา่นัน้ 
หากในอนาคตบริษัทจัดการสามารถรับค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่รับซือ้คืน หรือค าขอยกเลกิดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลู
ในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่รับซือ้คืนอตัโนมตัิหรือวันที่ยื่นค าขอ
ยกเลกิ  

ในกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจาก
การขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของงวดใด มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกั
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกไว้ในระบบข้อมลูของ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏ
อยูใ่นระบบข้อมลูของนายทะเบียน  

 

 

http://www.tmbam.com/
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7.4.1.4 การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการจะต้องมีบญัชี
กองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคล และจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผา่นบริการนีไ้ด้  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการ 
ตามเวลาท าการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

7.4.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 

  รายละเอียดตามข้อก าหนดอื่น ๆ : ข้อ 20.9.2   

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการ 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

(1)ผู้ ถือหนว่ยยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน สามารถขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัท
จดัการก าหนด และ/หรือ ตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการทางโทรศพัท์ได้ทกุวนัท าการ
ของบริษัทจดัการจนถงึเวลา 15.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  โดยผา่นบริการซือ้ขายกองทนุผา่น
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมงของธนาคารทหารไทยตาม
เวลาทีเ่คร่ืองเปิดให้บริการ  

การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวันท า
การซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณ
ได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เพ่ือความเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้หากมีการ
เปลีย่นแปลงรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่าร
เปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัท
จดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

7.7. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

การรับช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ ตามวิธีการขอรับเงินคา่ขาย ดงันี ้หรือวธีิการอื่นใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น 

1) ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนแบบค าขอเปิดบัญชีกองทนุ
ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  

2) ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็ค
ในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท า
การขายหนว่ยลงทนุ พร้อมกบัใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขที่ระบตุามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 

3)  ในกรณีทีก่ารช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ถือหนว่ยลงทนุและน าเช็คดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท า
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การขายหนว่ยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  ทัง้นีห้ากธนาคารท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบใุห้น าเงินเข้าบญัชีเงินฝากคิด
คา่ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุอ่ืนใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ โดยจะปิด
ประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
ดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือชอ่งทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคีวามประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไมม่ีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะ
ปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะ
ขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
มากกวา่หนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการของบริษัท
จดัการตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็
ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัจิากบริษัทจดัการก่อน 

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มี
ค าสัง่ขายคืนไว้ ยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11 หรือ 12   

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองฝากถอน
เงินอตัโนมตัิเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บริษัทจดัการจะถือ
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์ 
และใช้อ้างองิได้  

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เติม :  

 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  :   
8.1.1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
8.1.2 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
8.1.3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
8.1.4  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่(กองทนุต้นทาง เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุอกีกองหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน า
เงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และหรือ
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) และหรือคา่ใช้จา่ย หรือ คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี เพื่อ
น าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 4) ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1) – 4)  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมอื่นที่มิใช่
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้กองทนุนีไ้ม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุกับกองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จัดการบางกองทุน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นต้น โดยในอนาคตบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุกบักองทนุอื่นภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจัดการบางกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการ
ดงักลา่วไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น 
หากการสบัเปลี่ยนนัน้ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของ
ปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หนว่ย
ลงทนุในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียม
อื่นใด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลิกรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็
ได้ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยน ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบั และติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการ
อยา่งสมบรูณ์  

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

8.2.1 รูปแบบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้น
ทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุน
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ปลายทาง (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุน ต้น
ทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุน
ปลายทาง (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น มายงักองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการ (รับโอน)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการอื่นมายงักองทนุนี ้สามารถท าได้โดยการกรอกรายละเอียดใน ”ใบค าสัง่รับโอน RMFจากบลจ.อื่น” 
โดยไม่ต้องระบจุ านวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทัง้น าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ไปยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

บริษัทจัดการจะยึดถือจ านวนเงิน ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัท
จัดการอื่น ตามที่ได้ระบุในหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใต้ช่ือของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และมีการน าสง่เงินลงทนุโดยบริษัทจดัการนัน้ๆ โดย
เช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพนี ้ 

บริษัทจดัการจะถือวนัที่ท ารายการสบัเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน ข้อ 8.2.2 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
บริษัทจดัการของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (กองทนุต้นทาง) น าสง่เงินลงทนุ โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื่นใด 
ล่าช้ากว่าวันที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซือ้ มิใช่การ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ าปี  

4 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการอื่นสามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่โอน RMF ไปยงั บลจ. อื่น” โดยระบุ
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ช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ช่ือกองทุนปลายทาง และช่ือบริษัทจดัการของ
กองทุนปลายทางพร้อมทัง้น าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพื่อ
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนโดยบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนัน้ถึ งการท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเอง  

บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้หนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบด าเนินการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพดงักลา่วตามที่ระบุไว้
ในใบค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจัดการหรือตวัแทนสนบัสนนุ
ได้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีสมบรูณ์ดงักลา่วแล้ว  

8.2.2 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยวิธีการตอ่ไปนี ้ 

1 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. ในราคาตามข้อ 8.2.3  

ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในรูปแบบตามข้อ 8.2.1 1) หรือ 8.2.1 2) หรือใบค าสัง่รับโอน RMF จาก บลจ. อื่น หรือ
ใบค าสัง่โอน RMF ไปยงับลจ. อื่น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการให้ระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทนุ
ต้นทางเพื่อน าไปลงทนุในกองทนุปลายทางหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลีย่นจากกองทนุต้นทาง และช่ือ
กองทนุปลายทาง บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของ
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัที่รายการสบัเปลี่ยนนัน้เสร็จ
สมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัถดัจากวนัที่รายการสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ามีผลตามเกณฑ์ในข้อ 8.2.3  
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2 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนีไ้ด้ทุกวัน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้  

การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้  

การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหรือการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัหยดุท า
การให้ถือเป็นการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป และใช้เกณฑ์การค านวณราคาของวนัท าการ
ถดัไป  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและ
ท าการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสบัเปลี่ยนเป็น
จ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

3 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั สามารถก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุอตัโนมตัิด้วยตวัเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) หรือวิธีการอื่นที่อาจมี
ขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามที่บริษัทจดัการ  

ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลกิ จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านัน้ ภายหลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
หรือค าขอยกเลิกที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นไว้ได้โดยไม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการ
รวบรวมค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อบนัทึกข้อมลูใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัที่ยื่นค าขอท ารายการค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัที่
ยื่นค าขอยกเลกิ  

4 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา 
และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ 
ของบริษัทจัดการ จนถึง 15.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  

ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้า
สมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นจากกองทนุต้น
ทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า  

การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นในวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้  

8.2.3  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 

รายละเอียดตามข้อก าหนดอื่น ๆ : ข้อ 20.8.3   

8.2.4 ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมือ่สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 
1) ในกรณีทีก่องทนุเป็นกองทนุต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี)  
 
2) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุมีผล บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

8.2.5 ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการ 

9. การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษให้
ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลือ่น
ได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มี
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจั ดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงิน
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 
 



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 64 -                                 
   

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน1 วนั
ท าการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวนัหยดุท าการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้า
มี)  

บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลนัและบริษัทจดัการจะรายงาน
การการไม่ขาย หรือ ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่
เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม (1) 
หรือ (2) หรือ (3)  หรือ (4)  เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ก็ได้  

2. บริษัทจัดการจะหยดุท าการขายหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเก่ียวกบัการหยดุการขาย หรือหยดุรับซือ้
หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยพลนั  

12. การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้  

13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม กบั  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึ
ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  2) นิติบคุคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติ
บคุคลดงักลา่ว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทนุซึง่
ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้ จัดการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 
1 –  4 
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13.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจัดสรรเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
13.3 บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย

ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 

13.4 กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึ่งได้แก่ กรณีที่เป็น
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอน
เงินดงักลา่วตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุที่รองรับการ
โอนเงินดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ตามข้อ 13.4 ให้หมายความดงันี ้
(1) เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(2) เงินตาม (1) ที่กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพรับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2) 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย  

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.45 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

(รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ1.25 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วย
มลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ  

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.04 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกั
ด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ  

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปีในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1094 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
ทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนยีมการจดัการ 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 ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่
หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนยีมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบยีน ณ วนัท่ีค านวณ 
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รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

1. คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จา่ยจริง  

2. คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี ตามที่จ่ายจริง  

3. คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนนิคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกคา่
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยด้านกฏหมายในการด าเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง  

4. คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุตามทีจ่่ายจริง  

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

การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ย
ลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรียกเก็บจาก
กองทนุเป็นรายเดือน  

การค านวณคา่ใช้จา่ยตามข้อ 1 และ 2 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมือ่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนทีจ่่ายจริง และ
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครัง้เดยีวทัง้จ านวน  

ส าหรับคา่ใช้จา่ยตามข้อ 3 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมคีา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี
จะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่าย
นัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุแล้ว 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ี  



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 69 -                                 
   

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ : ม ี

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.30 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

1.สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุหรือหกัจากมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทุน ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคดิเป็นอตัราร้อยละไม่
เกิน 0.30 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตา่งดงักลา่วจะถกู
น าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไมถ่กูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหนว่ยลงทนุในช่วงการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะ
มีการรวมสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน.หรือราคาสบัเปลีย่นเข้า หรือราคา
สบัเปลีย่นออก  
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สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จา่ยในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น คา่ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพื่อน าไปช าระเป็น
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุดงักลา่วให้สอดคล้องกบั
อตัราคา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติตามที่จา่ยจริง เช่น คา่ใช้จา่ยในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุ คา่แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูใน
ทะเบียน ตามที่จา่ยจริง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเว้นสว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า  

2. คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่าย :  
 

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมกีาร
ลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสอืพิมพ์ 
หรือจดัให้มข้ีอมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี เป็นต้น 
 
การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมือ่บริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 
 
2. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ทีท่ี่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 71 -                                 
   

3. กรณีที่บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ย
เดิมตามที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
เพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยตดิประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการต้องได้รับมติพเิศษ 
 
ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุ :  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) กรณีเป็นกองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะ
ครัง้หา่งกนัตัง้แตห่นึง่เดือนขึน้ไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ย
ลงทนุ และราคา รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัท าการสดุท้ายของเดือน ภายในวนัท าการถดัไป  
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(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจดัการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป  
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจา่ยเงินปันผล
ภายในวนัท าการถดัไป (ถ้ามี)  
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท า
การท่ีค านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการกองทนุจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้  
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผา่น website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
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(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 โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะ
จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัท่ีพบ
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหนว่ย
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ลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบวา่
ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณ
ราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่
มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (1)  
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย
ราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัท
จดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 75 -                                 
   

 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 
แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
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ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึง
หนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจา่ยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่า
บคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ
และผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจ
ควบคมุได้ 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

ไมม่ี 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) :  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :   

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน  
 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 

19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 วธีิการคดัเลอืกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นตวัแทนของดชันี SET50 ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควร
และเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดั
ดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุและ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้
จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้ 

การบริหารกองทุนรวมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับอตัราผลตอบแทนของ SET50 Index ให้มากที่สดุนัน้ 
บริษัทจดัการจะเร่ิมจากการจดัโครงสร้างของพอร์ตการลงทนุให้เหมือนหรือใกล้เคียงกบัโครงสร้างของดชันี SET50 
แต่เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดที่มีเงินเข้าและออกจากกองทุนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการยากที่จะคงโครงสร้าง
ของพอร์ตการลงทุนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของดัชนีได้ ดังนัน้เพื่อช่วยให้การบริหารกองทุนให้มี
ประสทิธิภาพ บริษัทจดัการจึงได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Spreadsheet หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลงึกนัมา
ใช้งานซึ่งโปรแกรมดงักล่าวจะช่วยผู้จดัการกองทุนในการบริหารพอร์ตกองทนุประเภทเชิงรับ โดยจะเร่ิมตัง้แต่การ
สร้างพอร์ตการลงทนุที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกบัโครงสร้างของดชันี SET50 มากที่สดุ การคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะซือ้
หรือขายในกรณีที่มีเงินเข้าหรือออกจากกองทนุในกรณีที่มีการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ท าให้ไมจ่ าเป็นต้องซือ้หรือ
ขายหลกัทรัพย์ทกุหลกัทรัพย์ที่อยู่ใน Index ไปจนถึงการปรับพอร์ตการลงทนุ หรือ rebalancing ที่ควรมีการทบทวน
อยา่งน้อยทกุๆ 6 เดือน เพื่อลดความแตกตา่งของผลตอบแทนของดชันีและของกองทนุ (Tracking error)  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพฒันา ปรับปรุง หรือเปลีย่นแปลงโปรแกรมที่จะใช้ในอนาคตโดยขึน้อยูก่บั
ดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

20.2 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รับ  

การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก าหนด  

20.2.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพนีจ้ะน าไปจ าหนา่ย จ่ายโอน จ าน าหรือน าไปประกนัมิได้ และ
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
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20.2.2 สิทธิและหน้าที่เก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูม่ือการลงทนุ
เก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

(ก) กฎกระทรวง ฉบบัที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรลงวนัที่ 9 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 90) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อ
การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขส าหรับ
กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
เพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตายลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที่ 93) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544  

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 119) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อ  

การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม พ.ศ. 2545  

(ฉ) ประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 132) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อ
การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เทา่ที่ได้จา่ยเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ฉบบัลงวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2547  

(ช) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบบัลงวนัท่ี 
31 สงิหาคม พ.ศ. 2547  

(ซ) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี  

20.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด เช่น  
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20.3.1 ศกึษาและท าความเข้าใจกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง คูม่ือการลงทนุ และหนงัสอืชีช้วนอยา่งละเอยีดก่อนตดัสนิใจ
ลงทนุ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดอยา่งครบถ้วน  

20.3.2 บนัทกึ จดัเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทนุ และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และ/หรือที่บริษัทจดัการก าหนด  

20.3.3 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือด าเนินการคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน
ถกูต้องตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

20.4 การควบรวมกองทุน  

ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะสามารถกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภายใต้หลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่
จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมที่จะ
ควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 

20.5 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม)  

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดั  

การถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิม่เตมิ  

2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด  

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพือ่ยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไมน่ ามารวม
ค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และใน
กรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ  

หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนดินัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเพียงรายเดยีวหรือกลุม่เดียวเป็น
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนดินัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่ 

20.6 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงิน
ที่ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบคุคลท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบั
หนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 
มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงินฝากและเงิน
ลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่
รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มี
หน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไม่
สามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อกีตอ่ไป  

เพือ่มิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตังิานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ทีม่ีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐ
ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพสิจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูทีเ่คย
ให้ไว้มีการเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่
เก่ียวข้อง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
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(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/
หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงทีไ่ด้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดั
กบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนนิการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จา่ย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น 
ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุ  

20.7 บริษัทจดัการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  
จากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนือ่งมา จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ เนื่องจากเป็นข้อ
ห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองไมพ่งึกระท าเว้นแตเ่ป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจดัให้แกบ่ริษัทหรือ
พนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัทซึง่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ที่บริษัทจดัการ 
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20.8 เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ [RMF for PVD] : 

ผู้ลงทนุท่ีโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักลา่วข้างต้น
พร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 

20.8.1 การขายหน่วยลงทุนส าหรับ RMF for PVD 

1) ผู้ลงทนุสามารถตดิตอ่ที่บริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศ
เพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2) ผู้ลงทนุต้องกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และเอกสารการแสดงเจตนาการรับโอนเงินจาก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พร้อมจดัสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วน 

3) บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 2 และได้รับการโอนเงินจาก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ 
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 

หากบริษัทจดัการได้รับเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็น
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมท่ ารายการซือ้หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุในกรณีที่การโอนเงินจากกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

5)  เมื่อบริษัทจดัการได้รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้รับการโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพแล้ว ผู้
ลงทนุจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 

6)  การเพิ่มหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท าภายใน วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 

7)  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมูลการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

8)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 14 ในสว่นข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลง
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ที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.
ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ 
หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 

20.8.2    การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนส าหรับ RMF for PVD 

การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยติดตอ่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติม
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนั
ท าการซือ้ขาย  เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

หากการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

2)  ในการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน 
โดยระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุ เฉพาะกรณีที่การขายคืนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วเป็นการขายคืนหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมด ที่ผู้ลงทนุถืออยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ ยกเว้น กรณีที่เงินดงักลา่วครบเง่ือนไขในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ี
กรมสรรพากรก าหนด จงึสามารถทยอยขายคืนหนว่ยลงทนุได้ 

3)  หลงัจากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ี ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับ
จากการขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกั
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

5)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้และจะช าระเงินคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

6)  การลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะท าภายใน วนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้หนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
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7)  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

8)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้
ในข้อ 14 ในสว่นข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทรุวม 

9)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการของบริษัทจดัการตามข้อ 10 ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับ
อนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลง
ที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.
ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ 
หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 

20.8.3    การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับ RMF for PVD 

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า RMF for PVD เฉพาะการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่เป็น RMF for 
PVD หรือการโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักลา่ว
ข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นทีต่ัง้ขึน้เพื่อรองรับ PVD เทา่นัน้ โดย
เป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ /  
ตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวธีิการท่ี
บริษัทจดัการก าหนด ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ภายในเวลาท าการ ถงึเวลา 15.30 น. หากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหลงั 15.30 น. บริษัทจดัการจะท ารายการให้ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

ผู้สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้
สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ยกเว้นบริษัทจดัการจะอนญุาตให้เพิกถอนได้ 

20.8.3.1   การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น (RMF for PVD)  ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้
ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลีย่นจากกองทนุต้น
ทาง และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง และกองทนุ
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ปลายทาง (ถ้าม)ี  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการสบัเปลีย่นมากกวา่
จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ(ถ้าม)ี ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี
ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุนัน้ 

20.8.3.2   การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจดัการอื่นมายงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF for PVD)ภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ 
(รับโอน) 

ผู้ลงทนุท าได้โดยกรอกรายละเอยีดใน “ใบค าสัง่รับโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพเข้ากองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
(RMF for PVD)” พร้อมจดัสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วนได้ที่บริษัทจดัการ ผู้ลงทนุสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่น 

บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายทีบ่ริษัทจดัการก าหนดให้เป็นวนัสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุขาเข้า บวกด้วยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถ้าม)ี เป็นราคาขายหนว่ยลงทนุ 
ทัง้นี ้วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดให้เป็นวนัสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า  จะไมเ่กิน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ี
ผู้ลงทนุได้ท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทาง 

การเพิม่หนว่ยลงทนุจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 

อนึง่ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น ต้องเป็นมลูคา่ทีไ่ด้รับการรับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD) จากบริษัท
จดัการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD)ภายใต้การจดัการ (โอนเข้า) ส าหรับ RMF for PVD 
เฉพาะการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึง่เป็นผู้ลงทุนท่ีเข้าเง่ือนไขการโอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเทา่นัน้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด 

20.8.3.3   การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจดัการไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ
อื่น (โอนออก) 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมเ่ปิดให้บริการการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for 
PVD) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวม เพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้การจดัการของ
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บริษัทจดัการอื่น (โอนออก) ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการโอนออกดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดบริษัทจดัการ 

หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการโอนออกดงักลา่ว ผู้ลงทนุสามารถกรอกรายละเอียด  ในใบค าขอสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยที่
ต้องการสบัเปลีย่น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการ
สบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือ
วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ 

บริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุส าหรับการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
ตามที่ระบใุนค าสัง่สบัเปลีย่นหนย่ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้ท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการ 

เลีย้งชีพ (RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD)
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) บริษัทจดัการจะเปิดให้เฉพาะการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปยงั
กองทนุปลายทางซึง่เป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุท่ีเข้าเง่ือนไขการโอนเงินลงทนุจากองทุนส ารองเลีย้งชีพพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเทา่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะกรณีที่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF 
for PVD ทัง้หมดที่ผู้ลงทนุนัน้ถืออยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น กรณีเงินดงักลา่วครบเง่ือนไขในการ
ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีกรมสรรพากรก าหนด จึงสามารถทยอยสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุได้การลดหนว่ยลงทนุจะท าภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 

 อนึง่ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้างต้น ต้องเป็นมลูคา่ที่ได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลีย่นแปลง
ที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.
ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ 
หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
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20.9 บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิัติและ/หรือวธีิด าเนินการดงัต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจดัการอาจต้องรายงานไปยงันิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ ท าธรุกรรมด้วย [(รวม
เรียกวา่”นติิบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และ
กองทนุใดๆ (รวมถงึผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลา่ว)ที่กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ เข้าลงทนุ เป็น
ต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่น
ใดที่ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนติิบคุคลท่ีดงักลา่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลา่ว ตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ถือหนว่ยกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิม่เตมิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้ เพื่อ
น าสง่นิติบคุคลดงักลา่วด้วย ไมว่า่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นดงักลา่วในวนัรายงานหรือเคยถือ
สดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องของตน  

(ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอยีดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ
ร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคลตอ่ไปนี ้
เข้าลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ (กองทนุ) 

(1) บคุคลต้องห้ามหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพยีงกฎหมายฟอกเงิน 
กฎหมาย KYC 

(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนติิบคุคลที่เก่ียวข้องไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคมุทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
กระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลหรือ
นิติบคุคลที่ปรากฏในรายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC 
หรือ ตามข้อห้ามซึง่ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy 
Act, หรือข้อจ ากดัทีก่ าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัทีก่ าหนดโดย European Union  Money Laundering 
Directive รวมถงึกฏหมายใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรายช่ือดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ใน
ภายหลงั นกัลงทนุจงึควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่ตนไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้า
ลงทนุในกองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ (กองทนุ) 
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อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากตอ่มาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามทีก่ลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด (รวมถงึผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้หนว่ยลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุผา่น Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/
หรือปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจดัการร้องขอและ/หรือมีพฤตกิรรมเข้าขา่ยและ/หรือมี
ความผิดตามกฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไมด่ าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัท
จดัการและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมแีก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะ
ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีคณุสมบตัิหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยถือวา่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไม่
สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 

20.10  การวางทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
อ้างองิที่อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนนิการเปลีย่นให้
บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัท
จดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จาก
การเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลง
นามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัจิากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้งชีพ                         

1. บริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั  

ที่อยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2838-1800  

โทรสาร 0-2838-1703  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การบริหารกองทนุ  

ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้
แรก  

ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  

ค) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่
ลงทนุไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายและตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุของโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  

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

จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี  
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ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน และมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุ
เดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป  

ช) สงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุนภายใต้ส่วนรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวมตามข้อ 19 

ญ) กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าการได้ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

ฎ) จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีกองทนุใดมีมลูคา่ตามที่
ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

ฏ) สั่งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนช าระราคาค่า
หลกัทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนภายใต้ ส่วนรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 15.2  

ฐ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ฑ) ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของบริษัทจดัการ  

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

ก) จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุ 
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม
ตามข้อ 15 
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ข) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าตอบแทนในการ
จัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 15  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

ก) จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คุณสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้
ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 6.2 ทัง้นี ้โดยได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

ข) แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุ
หลกัทรัพย์  

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

จ) แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความเห็นชอบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) การด าเนินงานอื่น ๆ  

ก) จดัให้มกีารด าเนินการงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

1) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหรือโอนซือ้หรือโอนขายหนว่ยลงทนุ  

2) ช าระเงินคา่ขายและคา่โอนขายหนว่ยลงทนุ  

3) สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

4) สง่มอบหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  



กองทนุเปิดทหารไทย SET50 เพือ่การเลีย้งชีพ                         - 95 -                                 
   

5) สง่มอบหนงัสอืแสดงการขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

(6) สง่มอบหนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

(7) สง่มอบหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้าม)ี ท่ีได้รับจากการขายคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพโดยมิใช่ด้วยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร 

ข) ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ค) เพิ่มหนว่ยลงทนุ อนัเนื่องมาจากการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือยกเลกิหนว่ยลงทนุอนั
เนื่องมาจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ 

ง) จดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้ๆ ขายคืนหนว่ยลงทนุ
เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 

จ) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ 

ฉ) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช) จดัให้มกีารเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

ซ) จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ของรอบปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปี
บญัชี โดยรายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด   ทัง้นี ้
หากบริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ช) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงาน เพื่อแสดงข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 

ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึง่ มาใช้บงัคบักบักรณีกองทนุเลกิตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอยีดโครงการจดัการ
กองทนุรวมข้อ 20 โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนดจดัท า หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว  

ฌ) จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว ทัง้นี ้รายงานดงักลา่ว
ต้องแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้น   ไมต้่อง
จดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

ญ) จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ฉ)  และ ช) ไว้ที่ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอฎ) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

ฏ) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อการ ลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  

ฐ) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  

ฑ) จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นที่มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ี
ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สนิอื่นนัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

ฒ) ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ 15  

ณ) จดัสง่ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจดัสง่ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาทีต่กลงกนั   

ด) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย  

ต ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ
ถึงข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุหากมีการถือ
หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  

ถ ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด  

ในแตล่ะกองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนตรวจสอบและรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ  
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ท) จดัสง่ข้อมลูการตรวจสอบการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ธ) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีต้ามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็นราย
เดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จดัพิมพ์ข้อมลูจาก
เว็บไซต์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปิดเผยดงักลา่ว  

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

บ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้
ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัท
จดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  

เงือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวม
รายใหม ่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่: ท่ีอยู ่: เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
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สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวมตามข้อ 15 

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินต่าง ๆ ท่ีกองทนุจะพึงได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงาน
ของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการจ าหนา่ย และเงินอื่นใด
ของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2) จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทนุตลอดจน
รับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(3) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร  

(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองซือ้หลกัทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้
ขายหลกัทรัพย์  

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

(6) จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

6.1 รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

6.2 จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
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6.3 จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  

6.4 จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูค่าทรัพย์สนิ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หนว่ย
ลงทนุของกองทนุ  

(7) รับรองความถกูต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืน และ
ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ 
และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการที่บริษัทจดัการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวนัท า
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มีค าสัง่ขายคืนไว้ ซึ่งจ านวนขายคืนดงักลา่วคิดเป็นจ านวนที่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหา
ในการจัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชี และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ปีบัญชีนัน้ และทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้  

(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดย
ทนัที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สนิของกองทนุ  

(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
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(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช า ระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 

14.1 รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

14.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

(15) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจดัการประสงค์จะ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้ตวัแทนดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สิน
ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย  

(16) ดูแลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการมิได้ด าเนินการตามประกาศและโครงการดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท า
รายงานสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดย
การยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ารับรองดังกล่าวของผู้ดูแล
ผลประโยชน์  

เมื่อส านกังานได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  

(18) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ โดยบริษัทจดัการมีหน้าที่สง่
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์  

(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมและตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลง
ลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ
เปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้
ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทน
ในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เ ปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  

เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้
ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
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สิทธิบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

6) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เร่ือง
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่บริษัทจดัการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดงักลา่ว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้
หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลงตามข้อ 6.2 ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจัดการหรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยและภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง  

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่: เลขที่ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  
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โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 

ทัง้นี ้หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักลา่วในโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน 
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  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั, บลจ.  

ที่อยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

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

5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ช่ือ :  
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ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธพ.  

ที่อยู ่: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร  

กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2299-1111  

และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  

หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 

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

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  
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ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา
การลงทนุให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการเพื่อให้ค าแนะน าทางด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้จะไม่มีอ านาจ
ควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาของกองทนุจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งบริษัท
จัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าตอบแทนดงักล่าวเอง โดยจะหกัจากค่าธรรมเนียมการจดัการที่บริษัทจัดการจะได้ รับ
จากกองทนุ 

9.2.ที่ปรึกษากองทนุ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมม่ี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุมา
ขายแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนได้
ทุกวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามข้อ 16 และได้รั บการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 10 

13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ไมม่ี  

13.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

3.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ี  

13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะท าการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ของ
โครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามที่บริษัทจดัการได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้สว่นรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมตามข้อ 19 เร่ือง “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

และกรณีที่การโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ จะมีผลให้การถือหนว่ยลงทนุเกิน
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนหรือโอนไปกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทเมื่อเลกิกองทนุ ตามวิธีการ
ที่บริษัทจดัการระบไุว้ในข้อ 22 โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
เป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุ ช าระภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ 23 เร่ือง "การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มจากบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในทกุวนัท า
การซือ้ขายตามราคาขายหน่วยลงทนุ ซึ่งค านวณตามสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 16 เร่ือง 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ย
ลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์  

สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมายก าหนด  

สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ สอบบญัชีได้ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่น
ของทุนของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

14.2.1. สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ ค าขอ
ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆ
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5.2.2 1) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 5.2.2 2) 
และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในนามของ
บริษัทจดัการจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีปรากฏช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถน าสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบนัทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมูลที่
บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  

14.2.2 เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษี ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีแ้ก่ผู้
ลงทนุ เพื่อประโยชน์ในการขอสทิธิประโยชน์ทางภาษี  
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(1) หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์
ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าธุรกรรม การซือ้ หรือ ขาย หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุน า
หนงัสอืรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหนึง่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการเอง หรือบริษัทจดัการอื่น (กองทนุต้นทาง) มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอีกกองทนุหนึง่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเฉพาะสว่นที่ซือ้ใหม่จากบริษัทจดัการในปีภาษีนัน้ๆ เท่านัน้ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) หนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหนึ่ง ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการหรือไม่ก็ตาม นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสิน้เดือนกุมภาพนัธ์ของปีถดัไป เพื่อแนบเป็นหลกัฐาน
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

(3) หนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุ 
โดยมิใช่ด้วยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในปีภาษีนัน้  

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหนว่ยลงทนุมอบให้แกผู่้
ถือหนว่ยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
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16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุ
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจ าก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลีย่เงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินัน้ภายใน 45 วัน
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มี
การจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการ
เฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
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16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับช าระ
หนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสาร
แหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้จากการ
รับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวม
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยบริษัทจดัการต้องได้ รับมติพิเศษให้
ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

การช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏ
ช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จ ากดัสทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดใน
ข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   

(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 านองเดยีวกบักองทนุตาม 1. ถงึ 6. 

8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 

       (ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยี
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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       (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 

       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่เป็นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมีระยะเวลาตดิตอ่กนัไมเ่กินหนึง่ปี  เว้น
แตไ่ด้รับผอ่นผนัจากส านกังานเนือ่งจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออก
เสยีง เป็นต้น  

(ข)  มีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึการมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือเกินกวา่
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

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

2. การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการ
ด้วยการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือขอมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หากปรากฏวา่มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องได้รับมติ
พิเศษ  ซึง่ให้รวมถึง  

(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทนุ
รวมเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   
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(ค)  การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทนุ 
(risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  

(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  การเพิ่มทนุ 

(ง)  การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(จ)  การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 

(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษัท
จดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
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(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

(4.2)  การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง   

(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการ
ลงทนุ  

(4.4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทัง้ปวง  

 5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอเป็น
หนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชน และช าระคา่ธรรมเนียม
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   

6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจดัการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการ
จัดการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพนั และมีสาระส าคญัที่
เป็นไปตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เสยีผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้
มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดูได้ 
รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัพร้อมทัง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการสง่
รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่
บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วย
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ลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  

1 หากปรากฏวา่กองทนุมีจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  

2 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  

3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

4 มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวน  

หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวน
เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด”  

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้

22.2.1  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม ข้อ 22.1 

22.2.2 แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่เกิด
เหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 โดยข้อมลูที่แจ้งดงักลา่วจะมีส าระส าคญัอยา่งน้อยดงันี ้ 

(ก) บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นที่อยู่
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการที่มีความเสี่ยงต ่าสดุ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถแจ้งตอ่บริษัทจดัการ 

เพื่อโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุก าหนด และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
การยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถ้วนดงันี  ้

1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงักองทนุรวมเพื่อก ารเลีย้งชีพอื่นที่อยู่
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 

2) เป็นการโอนย้ายการลงทนุภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 

22.2.3 จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 
22.1 

22.2.4 รวบรวมเงินที่ได้จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.3 ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 
22.1 

22.2.5 ด าเนินการโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่
ชกัช้า 

ทัง้นี ้เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 22.2 แล้ว ให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุรวม 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีเมื่อเลกิ
โครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเพื่อด าเนินการคิด
ค านวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดท าบญัชี จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ช าระภาระหนีส้ินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามที่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุ 
จะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นของหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏตามนายทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  
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เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผู้ช าระบญัชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทนุแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิ
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


