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ค าจ ากดัความ  

 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

 

กองทนุ  หมายถึง  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

 

หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  หน่วยลงทุนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

 

บริษัทจดัการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจ านวนหนว่ยลงทุนท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัท าการท่ีค านวณ  

 

มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้          หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้และปัดทศนิยมค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ                           ต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
 

มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้           หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 

ราคาขายหนว่ยลงทนุ            หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้ค านวณ ราคารับซื อ้คืนหน่วยลงทุน  หัก ด้วย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น  หมายถึง  คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บเมื่อมีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยจะหกัจากหนว่ย
ลงทนุ หรือจากจ านวนเงินท่ีสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกแล้วแตก่รณี หรือจะ
หกัจากจ านวนเงินท่ีสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าตามอตัราที่ก าหนด (ถ้ามี) 

 
กองทนุตา่งประเทศ   หมายถึง  กองทนุท่ีจดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะ  
        เช่นเดียวกนันี ้
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซือ้

ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน  หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 
 
ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ  หมายถึง  วนัท าการตามปกติของบริษัทจัดการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
วนัท าการของกองทนุหลกั หมายถึง วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็น

วนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไข

ราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 
 
การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคนืหนว่ยลงทนุท่ีมีราคา 
  ไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่

ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วย
ลงทนุ 

 
เงินส ารอง   หมายถึง  จ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ 
    ช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง  หมายถึง  สทิธิเรียกร้องทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ 
  ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
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บริษัทยอ่ย  หมายถึง  บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของ 
  จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ ากดั นัน้  
 
กิจการ  หมายถึง  บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้

ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
กลุม่กิจการ  หมายถึง      บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี ที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนด 
  เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 
มติพิเศษ   หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งสง่หนงัสอื
แจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติเสยีงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน 
 
สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบั 
  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อท าการสง่เสริมและ 
  พฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

วงเงินรับอนญุาต  หมายถึง  วงเงินที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ/
หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายใดๆ
อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
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อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ โดยบริษัทจดัการ
สามารถเคลือ่นย้ายเงินทนุเพื่อไปลงทนุในตา่งประเทศได้  

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 บคุคลดงันี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 

concentration limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 

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

credit rating อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถ 
ในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 
 

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

discount rate อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
 

guarantor rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค า้ประกนั 
 

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

 
IOSCO International Organization of Securities Commissions 

 
issue rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

 
national scale มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

 
regulated market                ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รอง

ซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ 
โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหนว่ยงานที่
ท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรัพย์ 
 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
 

product limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

single entity limit อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
 

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

TSFC บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 
 

หนว่ย CIS หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการ 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 

หนว่ย infra หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
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หนว่ย property หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 
Website : https:// www.tmbameastspring.com    
E-mail : marketing@tmbameastspring.com 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ  : กองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  : TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus 
Flexible Retirement Mutual Fund 

 
1.3.  ช่ือยอ่  : TMBPIPRMF 
  
1.4.  ประเภทโครงการ  : กองทนุเปิด  
 
1.5   ประเภทการขาย   : ขายหลายครัง้  
 
1.6  การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7 อายโุครงการ  :  ไมก่ าหนด  
 
1.8  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :   - 
 
1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ)  :  
เง่ือนไขอื่นๆ :  
 

mailto:marketing@tmbam.com
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวม หรือการเลิกกองทุนนี ้ที่อยู่ในระหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่
บริษัทจัดการไม่สามารถน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ผา่นทางไปรษณีย์  ผา่น 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
1.10  ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย    :  เสนอขายในไทย 

 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 

2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ    : 3,000.00 ล้านบาท  
 
2.2 เง่ือนไข  (จ านวนเงินทนุของโครงการ)    : โดยในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขาย

หนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 150 ล้านบาท 
 
2.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย   : 10.0000 บาท  
 
2.4   จ านวนหนว่ยลงทนุ                                         : 300,000,000.00   หนว่ย  
 
2.5   ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก          : 10.0000  บาท  
 
2.6   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   : 1  บาท  
 
2.7   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : 1 บาท 
 
2.8   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน  : 1 บาท 
 
2.9   จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน  : 1 บาท 
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2.10  มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่  : ไมก่ าหนด  
 
2.11  จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่  : ไมก่ าหนด  

 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และ/หรือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้
ถดัไป และ/หรือ มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไม่เกิน 1 ,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทนุขัน้
ต ่าของการสัง่ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึ่ง
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว (ทัง้นี ้หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 

3.1  วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 
 
เพื่อสง่เสริมการออมผกูพนัแบบระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายขุองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเพื่อเป็นทางเลอืก
ส าหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิประเภท
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหนว่ย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 
3.2.  ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ  :  ทรัพย์สนิทางเลอืก  

การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิทางเลอืก :  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs/ 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.3.   ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ  :  กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
      :  กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Fund of Funds 
 
3.4.   ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ  : กองทนุท่ีลงทนุแบบมีความเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  
 การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ  : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี 

ไมเ่กินร้อยละ 79.00 ของ     NAV 
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :  ไมม่ี 
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3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  :  ลงทนุ  

 3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) :  มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :   
• ดชันีผลตอบแทนรวมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร้อยละ 50 และ 
• The FTSE Strait times REIT Total Return Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัท่ีมีการเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่น
การลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทยีบ ในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผย
ข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการ
ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 

 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
และ/หรือ หน่วย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหน่วยลงทนุ หรือเปิด
เสนอขายครัง้แรก โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
โดยหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) ประกอบไปด้วย  
1. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ    
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2.หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
3.ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่ เน้นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดงักล่าว หรือที่มีผลตอบแทน
อ้างอิงกบัตราสารดงักลา่วหรือกลุม่ของตราสาร/หนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนทที่อยู่ภายใต้หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์หรือที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กบัหมวด
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดงักล่าวหรือให้
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหุ้น / กลุม่หุ้นนัน้ ๆ 

 
สว่นท่ีเหลอื กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุ  ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หนว่ยลงทนุของกองโครงสร้างพืน้ฐาน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  และ/หรือ เงินฝากโดยวตัถุประสงค์ส ารองไว้ เพื่อการด าเนินงาน หรือรอการลงทุน 
เพื่อสภาพคลอ่ง  และบริษัทจดัการจะลงทนุในเงินฝากตา่งประเทศ ทัง้ในรูปเงินบาทและเงินตราตา่งประเทศ  รวมถึง
ลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
ในกรณีที่กองทนุลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวั
แปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการลงทนุ (Hedging) ตามสภาวการณ์
ตลาดหรือเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควร ยกตวัอยา่งเช่น กรณี คา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มออ่นคา่ลง กองทนุอาจ
พิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลีย่นในสดัสว่นท่ีมากกว่า 
กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งคา่ อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนในสดัสว่นที่น้อย  หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนั ในกรณีค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดงันัน้ กองทุนจึงยงัคงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจท าใหผู้ลงทุน
ได้รับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได  ้อ้ีกทัง้การท าธุรกรรมป้องกัน
ความเสีย่งอาจมีต้นทนุ ซึง่ท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุน      
ที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)  ทัง้นี ้กองทนุอาจมีไว้
ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอนัดบั
ความนา่เช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้การด ารงอตัราสว่นการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วง
ระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็น



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 15 

 

จ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ และจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่สภาวะการลงทนุทัง้ในประเทศ และ/
หรือตา่งประเทศไมป่กติ หรือไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ หรือเหตกุารณ์ไม่
ปกติ มีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทนุ โดย
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้กองทุนจะท ารายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด พร้อมทัง้เหตุผล และจัดส่งมายงั
ส านกังาน ก.ล.ต.ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
3.12  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ทัง้นี ้โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย หรือหนว่ยงานภาครัฐอื่นใด 

 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร  

1.1 ตราสารทนุ  
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 ตราสารทนุอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุ ตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 
 

1.2 ตราสารหนี ้ 
1.2.1 พนัธบตัร  
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1.2.2 ตัว๋เงินคลงั  
1.2.3 หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ตราสาร  
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 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม  
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) 

 

2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร  
ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้

  
2.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขทีท่ าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ด าเนนิการให้มีการรับ
โอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้
อยา่งสม า่เสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้
ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่ว
ต้องมกีารรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.4.2 ธนาคารออมสนิ 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
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2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวนรวมถึง
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคุณสมบตัิ และหลักเกณฑ์
ในการลงทุนดังนี ้ 

1. กรณีเป็นหนว่ยทีก่ารออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

1.1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1 - 2.3 

1.1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุ ในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุ
ดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

1.1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุได้ 

1.1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม      
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.3 มกีารลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ   กองทนุนัน้ 

1.1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่ว ต้องไมใ่ช่
กองทนุรวมฟีดเดอร์  

1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 

1.2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตามข้อ 2.1-2.3  
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1.2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 

 ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่า
เงนิฝากของผู้รับฝากดังนี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9.  

 
 ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 

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

 
 ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 

  1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่ง ดงันี ้ 

  1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 - 5  
  1.2 อตัราดอกเบีย้  
  1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน  
  1.4 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม  
  ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั

(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย  

  2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ  
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  2.1 กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้
อยา่งชดัเจนในโครงการ  

   2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
    2.2.1 derivatives on organized exchange  
    2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้ 

 2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  

  2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็
ตาม  

  3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
  บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคุณภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ 
และเป็นไป ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด  

 4.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน 
derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดงักล่าว
ต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 
 5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
  บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
   
  5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 

15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณ
และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

   
  5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่าย

หนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
   
  5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  
 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

 
ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท า
สญัญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือ
ที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และ
เสนอขายใน GMS 

 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
1.ประเภทของตราสารต่างประเทศ  
 1.1 ตราสารทนุตา่งประเทศ  
  1.1.1 หุ้น  
  1.1.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants)  
  1.1.3 ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)  
  1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี  underlying เป็นหุ้ นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น(share 

warrants)  
  1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม 
 1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
  1.2.1 พนัธบตัร  
  1.2.2 ตัว๋เงินคลงั  
  1.2.3 หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III)  
  1.2.4 ตัว๋แลกเงิน  
  1.2.5 ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
  1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
  1.2.7 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
  1.2.8 ตราสารหนีอ้ื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม  
 1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
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 1.4 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ตา่งประเทศ (Derivative Warrants : DW) 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสาร  
ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1 ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 

  2.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร  

  2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดหรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

  2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุ
ได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่
เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N 
ดงักลา่วต้องมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.4.2 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ สว่นที่ 2 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ
ของตราสาร ข้อ 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ สัง่จ่ายหรือผู้ ออกตั๋วทัง้จ านวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

 
ส่วนที่  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ใน

การลงทุนดังนี ้ 
  1. กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ  

  1.1 กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 
                1.1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง

การเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
1.1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
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1.1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO   
1.1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักลา่ว
ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุ
รายยอ่ยของประเทศนัน้ 
1.1.3  ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอ
ทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่ส านกังานก าหนด 
1.1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุรวม ในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมี
การจ ากัดการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมี
นโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค า
ที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
1.1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทนุรวม นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP  
1.1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุรวมนัน้ 
1.1.4.3  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ กองทนุรวมนัน้ 
 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทนุในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิดเดียวกบัท่ี MF สามารถลงทนุได้ และเมื่อน าทรัพย์สนิท่ีไมส่ามารถลงทนุได้มาค านวณตามสดัสว่น 
(pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักลา่ว 
 
1.1.5 กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูก
ลงทนุ (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานโดยก่อน
การลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย  
 
1.2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
1.2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทาง
การเงินตา่งประเทศทัว่ไป ในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
1.2.2  จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้

1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

3.สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตามหวัข้อประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศสว่นท่ี 3 ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ข้อ 1- 9 

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

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

 ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
  1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอยา่งดงันี ้ 
   1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 - 5  
   1.2 อตัราดอกเบีย้  
   1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงิน  
   1.4 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม  
   
  ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั

(spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

  
  2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ  

  2.1 กรณีกองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้
อยา่งชดัเจนในโครงการ  

   2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
   2.2.1 derivatives on organized exchange  
   2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้ 
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  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

   
  2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็น

ทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้านัน้ก็
ตาม 

 
 3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต ก าหนด  

 
4. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง ในกรณีที่ บริษัทจดัการลงทนุใน 
derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สนิที่จะลดความเสี่ยงการลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้อง
เป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 
5.หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
  
 5.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ และแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 

15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการให้ค านวณ
และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

 
 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  

 
 5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้ 
  
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้  
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6.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อยา่งใด ดงันี ้ 

 
 6.2.1Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit 
event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ ประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event 
ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name 
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระ
หนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระ
ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  

 
 6.2.2Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงโดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่
จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้  

  
 ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ ซือ้
ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั
ผู้ขายประกนัความเสีย่งจนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

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

  
 6.3.1มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น  

 
 6.3.2 ไม่มี ข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่  credit 

derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป  
 
 6.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 26 

 

 
3.14  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนใน 
ประเทศ และต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต ่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุ 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

  
ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

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

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้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 ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

1. 10%หรือ 
2. น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
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 ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 

1. 10% หรือ  

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



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 28 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ี
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอน
หุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 
6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ 
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วม
สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็น
ตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
พาณิชย์ในประเทศไทย) 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
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 ผู้มีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 

2. น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

  



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 29 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
regulated market 
6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่
มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธรุกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 
6.6.1 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse 
repo) 
6.6.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ซึง่ซือ้ขายนอก
ศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives 
6.7  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วน 
ดงันี ้
6.7.1จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ย
ดงักลา่วที่อยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีาร
เพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET  หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
 
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิ
การเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 
6.8 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 
หรือ ข้อ 3.13.2  สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรือ
อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหนว่ย
ดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีาร
เพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 
6.7.1 
 

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

รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 
ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจการเดยีวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
  
  

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  

 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

 2.  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on  

      organized exchange) 
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ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋

สญัญาใช้เงินท่ีนติิบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก  
ผู้สัง่จ่าย 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 ทีม่ีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 
 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ 
คงเหลอื  ≤  6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MFที่มีอายุ
โครงการ  ≥  1 ปี  
 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลีย่น
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสทิธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้แตไ่มร่วมถงึตราสาร
หนี ้หรือ ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
2.3.1 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 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
  

3 ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
(reverse repo)  

ไมเ่กิน 25% 

4 ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่  รวมกนัไมเ่กิน 15%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุ
ที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)   
5.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต ่ากวา่ที่
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ 
product limit 
 

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  โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

           

7.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

           (2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่ การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 
strategic investment) หรือ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่
มีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

หมายแหต ุ:1,2 รายละเอยีดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต.   
                       ประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (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 ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ รอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ี
ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจน ามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทาง
การเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิ
ทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่ีหนีส้นิทางการเงิน
ตามทีเ่ปิดเผย ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ4 ให้ใช้ อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่
การออกและเสนอขาย ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกราย
นัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต ่ในกรณีทีผู่้ออกตราสารได้มกีาร
ยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 
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 ้
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1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น 
สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านอง 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

  2            

 (ตอ่) 

 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 infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของ

กองทนุ infra ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra 

ของกองทนุทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสานกังาน 

(1) มีขนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
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(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
5 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 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ด้วยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
4 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  
1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ตอ่มาทรัพย์สินท่ีลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลีย่นแปลงไปจนเป็น
เหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่ทรัพย์สินขาดคณุสมบตัิ และจดัส่ง
รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์  ภายใน  3  วนัท าการถดันบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัท
จดัการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 
(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิ
ดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิ แล้วแต่กรณี และจดัส่ง
รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิที่ขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม 1(2) บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลู
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
(2) ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด  
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไม่
เกินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ ส าหรับ
การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1ในสว่นท่ี 3  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
 (4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจดัท ารายงานข้อมูล
เก่ียวกับช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิให้เป็นไปตาม (3)(ก)(ข) บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต.และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
 
(5) ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 
(concentration limit) ตามที่ก าหนด นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันีด้้วย  
(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน  
(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื อ้ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้าม
จดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้  
3 ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแตต่่อมามีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  
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(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้  
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค  
4 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว ทัง้นี ้ในการจัดส่งรายงาน
ดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้  
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ  
 
1 ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มกีารลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ี
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
 
2 ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุ
ของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  
 
3. ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัช่วงเวลาดงันี ้รวม
ด้วยก็ได้  โดยค านงึถงึประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   
3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุ และ/หรือในชว่งที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมี
การโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก ซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 10 วนัท าการ 
 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วต้อง
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มีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมนัน้เพิ่มเติม  
 
4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  :  ไมม่ี 
 
5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 

5.1.1 กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

 
 
5.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ก) ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ข) ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัขิองธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 

 
5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 
บาท บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ ทัง้นีเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 150 ล้าน
บาท และก าหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่ต ่ากว่า 2 วนั ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนโดยจะ
เสนอขายที่บริษัทจดัการหรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถงึ
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  
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3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
 

บริษัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมลีกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้หนว่ยลงทนุและคูม่อืการลงทนุใน

กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
 
ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและเอกสารการจองซือ้ตา่งๆ ได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทุนควร
ทราบพร้อมกับใบจองซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบจอง
ซือ้/ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทุน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่ที่ท า
การทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ 
 

5.2.2  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก 
 
1)  ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
 
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัท
จดัการแต่งตัง้เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) โดย
จะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุซึง่มีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุใน
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และมีข้อความตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอใช้บริการอื่นๆที่ต้องการ ให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วน าค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค าขอใช้บริการอื่นๆ (ถ้ามี) และเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน พร้อมหลกัฐาน
ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้องดงัตอ่ไปนีไ้ปท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  
 ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
ข) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ 
 

หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด   
 
ในกรณีที่ผู้ สัง่ซือ้ 2 คน สัง่ซือ้/จองซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบัญชี
กองทนุ เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
2)  ส าหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว 
 
ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการแล้ว สามารถขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้เปิดบญัชีไว้ โดยน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นดงักลา่ว 
หรือส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุมาแสดงเป็นหลกัฐาน โดยผู้จองซือ้จะต้องลงนามในใบค าขอเปิด
บญัชีซึง่มีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและมีข้อความตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ครบถ้วนชดัเจน หรือ เปิดผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทัง้นี ้      ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่ 1,000 บาท 
(หนึง่พนันบาทถ้วน) และผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเศษสตางค์ได้กบัผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนบางแหง่ที่ระบบคอมพิวเตอร์เอือ้อ านวย พร้อมทัง้กรอกข้อความในใบค าสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน 

 
2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

2.1.1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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ผู้ สัง่ซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวนัและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน            
ครัง้แรก  โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในใบค าสัง่ซือ้ และน าใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจยกเว้นมลูค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก
ให้กบัผู้สนใจบางรายได้โดยไมจ่ าเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ในระหว่างวนัและเวลา
การเสนอขายครัง้แรก และเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหรือบริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเข้ามาใหมไ่ด้ แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 
หลงัจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจาก       
ผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่ ซือ้
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

 
2.1.2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
เมื่อเปิดบญัชีกองทนุกบัทางบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะ
ได้รับบตัรกองทุนของบริษัทจัดการพร้อมรหสัตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด  ซึ่งจะ
สามารถใช้ในการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายกองทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัท
จดัการ และผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย (ATM)  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับ
การซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น แ ล้ ว  โด ยบ ริ ษั ท จั ด ก า รจ ะแ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น ท ราบ ผ่ าน ท า ง 
www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
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เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบับริษัท
จดัการ หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลิกค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึ่งผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ แตต้่องอยูใ่นระหวา่งวนัและเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเพียง
เอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์  บริษัทจัดการจะถือ
หลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 
 
ก)  ผา่นบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการซือ้ขายกองทุนทางโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ สามารถสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุที่หมายเลขโทรศพัท์ 1725 (หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) โดยปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนการท ารายการท่ีได้รับฟังจากระบบซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์หรือที่ระบใุนคูม่ือการใช้บริการ 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายกองทนุทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการจะต้องสัง่ซือ้
เป็นจ านวนเงินไมร่วมหนว่ยสตางค์ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้าน
บาท) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูคา่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศ
ใน www.tmbameastspring.com  
 
ข)  ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ จะต้อง
ด าเนินการบญัชีกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั 
เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ(Open New Fund)ได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือเจ้าหน้าที่
ลกูค้าสมัพนัธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด จึงสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคารทหารไทย 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาท) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั 
หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
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ค)  ผา่นอินเทอร์เน็ต 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) แล้ว สามารถท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้สัง่ซือ้
สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหสัผู้ ใช้
และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้แรก หรือใช้
บริการซือ้หน่วยลงทนุ เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าว
และให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูค่าอื่น ๆ ท่ีบริษัท
จดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

2.2) กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุบางกองทนุภายใต้การจดัการ ของบริษัท
จดัการ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพในการเสนอขายครัง้แรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนดในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 8 
 

5.2.3  การรับช าระเงินและการเก็บรักษาเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
 ในการช าระเงินคา่สัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 
(1)  กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงิน

ผ่านธนาคาร) เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลงั ทัง้นี ้บลจ.ทหารไทย จะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั ในนาม “กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบ้ิล เพื่อการเลี้ยงชีพ” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

 
(2)  กรณีที่สัง่ซือ้ผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ

เป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน 

http://www.tmbam.com/
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หรือค าสัง่หกับญัชีเงินฝากธนาคารจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีกระแสรายวนั 
ในนาม “กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบ้ิล 
เพือ่การเลีย้งชีพ โดย ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)” หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 

 
(3)  กรณีที่สัง่ซือ้ผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (“ผู้สนบัสนนุการขายฯ”) ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้

หน่วยลงทนุเป็นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผา่นธนาคาร) เช็ค หรือดราฟต์ โดยจะต้องลงวนัท่ีที่สัง่ซือ้และ
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โดย            
(ชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯ)” 

 
 เมื่อส านักงานผู้ รับสั่งซือ้ข้างต้นได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สัง่ซือ้แล้ว ส านักงานผู้ รับค าสัง่ซือ้

ดงักล่าวจะออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน  
ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว และ
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

 
 ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการจะ

ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 

บริษัทจดัการจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่ระบุไว้ในสว่นข้อผูกพนัตามข้อ 14 ให้ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ หากมีดอกเบีย้
รับเกิดขึน้ในบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) - (3) ทางบริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม 
 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วย 

รวมถึงก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

5.2.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
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ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้ไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้สัง่ซือ้ทกุคนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน
ตามจ านวนที่สัง่ซือ้ 

 
 ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าโครงการ บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวน

เงินทนุโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการหรือไมเ่กิน 150 ล้านบาท 
 ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บริษัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วย

ลงทุนโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกในระบบซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัท
จดัการ 

 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่สัง่ซือ้โดยจ านวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตามจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่  ทัง้นี ้บลจ.ทหาร
ไทยขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ หากกรณีที่มลูค่าที่ได้รับการจดัสรรต ่ากว่า 1,000 บาท หรือ 100 
หนว่ย หรือเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตุ
ที่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรทัง้หมด  เว้นแตบ่คุคล
ที่ได้รับการจดัสรรเป็น 
(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
 (ซ)  กองทนุอื่นใดทีม่ีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
 บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขาย

ครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วปรากฏวา่โครงการ
ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือ ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีได้รับการยกเว้นตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.4 ข้างต้น    

 
 บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตาม

วิธีการขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือตามค าสัง่ของลกูค้าให้แก่ผู้จองซือ้ภายในหนึ่ง
เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลาได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัรา
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

 
 
6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
  

6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
 6.1.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
 6.1.2 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

 
 6.1.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 
 6.1.4 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ 
 

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ พร้อมกบัคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไว้ ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของ บริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหนว่ย
ลงทุน ทัง้นี ้ผู้ สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชี
กองทนุ และคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่ที่ท าการทกุแห่งของ บริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อ
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลาท าการ  

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุในช่วงปลายปี เพื่อป้องกนัมิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับ
หน่วยลงทุนภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ   เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วย
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ลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริก า 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4)  ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว   

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 – 4 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

 
6.2.1 การขอเปิดบญัชี  

 
   1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ  
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการจะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชี
กองทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิด
บัญชีกองทุนซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และมีข้อความตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ครบถ้วนชดัเจนและส่งหลกัฐาน
ประกอบค าขอตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 1) 

 
2)  ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดัการแล้ว  
 
(1) กรณีที่ใบค าขอเปิดบญัชีเดิมของผู้ที่สนใจไม่มีค าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชีพ ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ จะต้องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี ซึ่งมีค าเตือนเฉพาะส าหรับการ
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ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพให้ครบถ้วนชดัเจน และกรอกใบค าสัง่ซือ้ พร้อมทัง้สง่หลกัฐานประกอบ
ตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ  5.2.2 2) ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(2) กรณีที่ใบค าขอเปิดบญัชีเดิมของผู้ที่สนใจระบคุ าเตือนเฉพาะส าหรับการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ผู้ สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน สามารถกรอกใบค าสัง่ซือ้ และส่งหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 5.2.2 2) ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน โดยไมต้่องแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุ 

 บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ 
ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติด
ประกาศดงักล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ ส านกังานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
6.2.2  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   หรือช่องทางอื่น

ใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม  บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงความประสงค์รับใบยืนยนั  

 
 บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
 ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน

ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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 ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกนั ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็ม
คา่ จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

 
 หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

1) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
    ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทุกวนัท าการซือ้ขาย
ระหว่างเวลาท าการที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ 
สิน้วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ 
หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
บริษัทจดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 

 
ผู้สนใจซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ตามวิธีการที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามข้อ 5.2.2  
 
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท า
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตางค์ได้กับผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ านวย ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ
ค าขอใช้บริการอื่นๆให้ครบถ้วนชัดเจน และน าค าขอเปิดบญัชีกองทุน (ถ้ามี) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และค าขอใช้
บริการอื่นๆ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กับผู้ สนใจบางรายได้โดยไม่จ าเป็นต้อ ง
ประกาศแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
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กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่า
เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึง่
จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้
ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายถัดไป  ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยไมต้่องแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิตอ่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  เพียงแตก่รอกใบค าสัง่ซือ้ให้ถกูต้องและครบถ้วน  
 
หลงัจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับช าระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  จะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน และจะด าเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 14 

 
2) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องยื่นค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน
และสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขอ
ใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในการเข้ามาใช้บริการนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผา่นท่ีได้รับเป็นรหัสผา่น
ใหมเ่สยีก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้  
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ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตดัเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริการนีท้ราบ  

บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของ      
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั หาก
เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดยไม่
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้  ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ  

เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบูรณ์ 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้
ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  

 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ให้ผู้
สัง่ซือ้ติดตอ่ใช้บริการผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้สัง่ซือ้ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือขา่ยดงักลา่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ใช้และรหสัผา่นท่ีถกูต้อง
เพื่อเข้าสูร่ะบบ จากนัน้จึงเลอืกรหสับริการซือ้หนว่ยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวน
การท ารายการดงักลา่วและให้ยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆ
ที่บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  

 

http://www.tmbam.com/
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3) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
 
ภายหลงัจากที่ได้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ ต้องการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละ
เท่าๆ กัน  สามารถกรอกค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค าขอใช้บริการการวางแผนการลงทนุอตัโนมตัิ” ได้ที่บริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการเปิดบญัชีไว้เทา่นัน้ หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัท
จดัการ ทัง้นีก้่อนที่ทา่นจะท ารายการสัง่ซือ้ดงักลา่ว ทา่นจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบญัชีที่ทา่น
ประสงค์จะให้ตดัเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซือ้ของงวดดงักลา่ว  

 
ค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
เท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถรับค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิ หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่ซือ้หรือค าขอยกเลิกดงักลา่วให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมลูใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ 
 
บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 
4) การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคลไมเ่ป็น
บญัชีร่วม  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการของ
บริษัทจัดการ จนถึงเวลา  14.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนดตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้
ตดัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีตารางก าหนดเวลานีไ้ว้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอใช้บริการนี ้
ทราบ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบั
เจ้าหน้าที่ หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมห่กัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้าต้องการ 
 
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึ่งจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ค านวณ
ได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดข้างต้นของวนัท าการซื อ้ขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท า
การซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่
ค านวณได้เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนัถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 
 

6.2.3 การเสนอขายหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
รายละเอียดตามข้อก าหนดอื่น ๆ : ข้อ 20.9.1   
 
6.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

 
ในการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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1) รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามที่ระบไุว้
ในรายละเอียดสว่นโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 6.2.5 ข้อ 6.2.6 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับการยกเว้นตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 18 

2) ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และเพิ่มจ านวน
หนว่ยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ย
ลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามที่
ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นโครงการจดัการกองทนุรวมตาม ข้อ 11  

3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม กบั  
3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card 
ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   
3.3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั
หนว่ยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว     
3.5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 3.1 – 3.4 
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินที่สัง่ซือ้และช าระเต็มจ านวน หารด้วย
ราคาขายตอ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ได้รับช าระเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวน จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดราฟต์ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือ
เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย
ถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ย
ลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการซือ้ขาย ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้ง
ให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้
ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเข้าบญัชีเป็นเกณฑ์  
 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้และได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นที่ไม่รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตาม
วิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
 

6.2.5  ข้อจ ากดัการลงทนุ  
 

บริษัทจดัการอาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
ก) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ข) ค าสัง่ซือ้โดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้าน
บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุมีมลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

 
ค) ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ง) ในการซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จดัการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้ดังกล่าว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
6.2.6 การหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวร 
 

บริษัทจดัการอาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์การรับค าสั่งซื อ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสทิธิภาพ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  

 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจดัการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศ
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปรับปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ 
เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ เช่น
กรณีที่เกิดจากวนัหยดุท าการของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุไปลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการรับค าสัง่ซือ้ขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของ
กองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังาน 
ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุ
ไมไ่ด้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 

 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

 
7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 
(1) บริษัทจดัการ 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(3) เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com) 
(4)   เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  

 

http://www.tmbam.com/
http://www.tmbam.com/
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) หรือ
เจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ(call center) หรือไปตามที่ดลุยพินิจของบริษัทจดัการเท่านัน้ หรือตามที่
ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวม (Q&A)  ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุจะขายคืนหน่วยลงทนุต้องติดต่อบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก่อนท ารายการทกุครัง้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วธีิการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

 
 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
การขายคืนหนว่ยลงทนุ อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมี
หน้าที่ต้องศกึษา และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขายคนืหนว่ยลงทนุ มใิช่ด้วยเหต ุสงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ตามกฎหมายภาษีอากร 
บริษัทจดัการมีหน้าที่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนดจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ามี) 
 

    7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
              - แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ : 
 

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
7.4.1.1 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ านวนเงินสทุธิที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน พร้อมกับ
แสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุท่ีสัง่ขายคืน และน าไปยื่นที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
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อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมูล
การขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระบบของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงักลา่วจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคนืหนว่ย
ลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 

7.4.1.2. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ ได้แสดงไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถกูต้องเพื่อให้รายการดงักลา่วเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุน
ทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (www.tmbameastspring.com)  โดยสามารถขายเป็นจ านวนเงิน 
หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)โดยไมจ่ ากดัจ านวน
ครัง้ตอ่วนั หรือมลูคา่อื่นๆท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศใน www.tmbameastspring.com  
 

7.4.1.3  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการจะต้องมี
บญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคล และจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผา่นบริการนีไ้ด้ 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทกุวนัท าการ 
ตามเวลาท าการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้   
 
หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 
 

7.4.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
  รายละเอียดตามข้อก าหนดอื่น ๆ : ข้อ 20.8   

 
7.5   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัท าการ 

http://www.tmbam.com/
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7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนั
ดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป หรือใน www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัท
จดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสาขา   
 
ทัง้นี  ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ มิ ใช่ วันท าการรับซื อ้คืนดังกล่าว  บ ริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน  
www.tmbameastspring.com  หรือ ปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และสาขา หรือช่องทางอื่นใด 
 
อื่นๆโปรดระบ ุ: 
 
(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน สามารถขายคืน

หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.30 น. และเป็นไปตามที่
บริษัทจดัการ และ/หรือ ตามที่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนก าหนด 

 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสมัพันธ์ของบริษัทจัดการทางโทรศัพท์ได้            

ทกุวนัท าการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 14.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านบริการซือ้ขายกองทุนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของธนาคารทหารไทยตาม
เวลาที่เคร่ืองเปิดให้บริการ  
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุใน
วนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหนว่ย
ลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

http://www.tmbam.com/
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือความเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของ
บริษัทจัดการ ส านกังานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

 
7.7  การขายคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า  ไมต้่องแจ้ง  
 
 
7.8    รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุ เพิม่เตมิ :   

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ภายใน  5  วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ ตามวิธีการขอรับเงินคา่ขาย ดงันี  ้หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น 
 
1) ในกรณีที่การช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ธนาคาร             

ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่ระบใุนแบบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ 

 
 2)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก

เช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่
ระบใุนสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10  

 
 3)  ในกรณีที่การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยน าเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้า

บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ธนาคารอื่นในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบไุว้ในใบค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุและน าเช็คดงักลา่วเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนาคารอื่นหรือท าการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนั
ท าการขายหน่วยลงทนุ ทัง้นีห้ากธนาคารที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้น าเงินเข้าบญัชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียม
การรับโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเป็นภาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีการการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ โดยจะ
ปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม                       
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จะขายคืน หรือจ านวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหวา่งการด าเนินการของบริษัท
จดัการตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 10 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็
ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มี
ค าสัง่ขายคืนไว้  เว้นแตก่รณีตามที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 11  หรือ ข้อ 12 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขายคืน หรือเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์    บริษัท
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จัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมูลการขายคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
       - ไมม่ี -   
 

 
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 รายละเอียดช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  :   

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุกองหนึง่(กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุปลายทาง  
 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบคุคลดงักลา่ว  

3)  หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
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4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การด าเนินการดงักลา่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1) – 4) 
 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้กองทนุนีไ้มอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุกบักองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ
บางกองทนุ เช่น กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุรวมหุ้นระยะยาว เป็นต้น โดยในอนาคตบริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที่จะเปลีย่นแปลงให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุกบักองทนุอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการบาง
กองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการด าเนินการดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยติด
ประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมใ่ห้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการหรือการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่ง
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  และภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น หากการ
สบัเปลีย่นนัน้ ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
 
สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการซือ้หนว่ยลงทนุ
ในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทึกข้อมลูการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในระบบ
ของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินสทุธิที่ต้องการสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือ
มลูคา่หนว่ยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่าย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)  
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และคา่ใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้น
ทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  
 
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนัการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยนัการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั และ
ติดประกาศดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินงานการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่สบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทุน หรือเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอย่าง
สมบรูณ์  
 
บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.tmbameastspring.com หรือติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ 
ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด 
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8.2.1 รูปแบบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

 
1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทนุ
ต้นทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และ
กองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทนุ
ต้นทาง และช่ือกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และ
กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
3 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายัง
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการ (รับโอน) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการอื่นมายงักองทุนนี ้สามารถท าได้โดยการกรอกรายละเอียดใน ”ใบค าสัง่รับโอน RMF         
จาก บลจ.อื่น” โดยไม่ต้องระบุจ านวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทัง้น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
 
บริษัทจดัการจะยึดถือจ านวนเงิน ที่ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพของบริษัท
จดัการอื่น ตามที่ได้ระบใุนหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายว่า
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ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใต้ช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีการน าสง่เงินลงทนุโดยบริษัทจดัการ
นัน้ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพนี ้ 
บริษัทจดัการจะถือวนัท่ีท ารายการสบัเปลีย่นเข้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน ข้อ 8.2 อยา่งไรก็ตาม ในกรณี
ที่บริษัทจดัการของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (กองทนุต้นทาง) น าสง่เงินลงทนุ โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการ
อื่นใด ลา่ช้ากวา่วนัท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจดัการจะถือว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการซือ้ มิใช่
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ประจ าปี  
 
4 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่อยู่
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่นสามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่โอน RMF ไปยงั บลจ. 
อื่น” โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนกองทนุต้นทางเพื่อไปลงทนุในกองทนุ
ปลายทางหรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุต้นทาง ช่ือกองทนุปลายทาง และช่ือ
บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทัง้น าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปยื่นท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจดัการของกองทุน
ปลายทางนัน้ถึงการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเอง 
 
บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนในกรณีดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการที่รับผิดชอบด าเนินการกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพดงักลา่วตามที่
ระบุไว้ในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน  5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีสมบรูณ์ดงักลา่วแล้ว 
 
ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิ ในการก าหนดเง่ือนไขการสบัเปลีย่นท่ีแตกตา่งจากท่ีระบไุว้ข้างต้น  
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  

 
8.2.2 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

(1)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้               
ทกุวนัท าการซือ้ขายภายในเวลา 14.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ก าหนด ในราคาตามข้อ 8.2.4 

 
ในการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ให้ครบถ้วน  โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจาก
กองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทาง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง 
และกองทนุปลายทาง (ถ้ามี)  ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

 
ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัที่รายการสบัเปลี่ยนนัน้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  ตามรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 
 

(2)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ (ผา่นอินเตอร์เน็ต) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านบริการนีไ้ด้ทกุวนั โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท 
(www.tmbameastspring.com) 

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 14.30 น. ในวันท าการซือ้ขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยน                 
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลงัเวลา 14.30 น. ในวันท าการซือ้ขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
วนัหยุดท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป และใช้เกณฑ์การ
ค านวณราคาในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการตามที่ ได้แสดงไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและท าการยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์  โดยบริการสบัเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) สามารถท ารายการได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยสบัเปลีย่นเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บาท (สามร้อย
ล้านบาทถ้วน)โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่าอื่นๆที่บริษัทจดัการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน 
www.tmbameastspring.com  

 
(3)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นบริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั สามารถก าหนดค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึน้ในอนาคต หรือติดตอ่สอบถามได้ที่บริษัทจดัการ  

  
ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องยื่นใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิต่อ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่ต้องการสัง่สบัเปลี่ยนในแต่ละงวด ช่ือกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัที่ให้ท ารายการสบั เปลี่ยนเป็นล าดบั
วนัท่ีของสปัดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีต้องการท ารายการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้
ระบวุ่าจะเลือกให้ท ารายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัที่ต้องการในกรณีที่วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการ
ซือ้ขายของบริษัทจดัการ  
 
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเทา่นัน้ ในกรณีที่บริษัทจดัการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือค าขอยกเลกิโดยไมผ่า่น
อินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดังกล่าว
ให้แก่นายทะเบียนเพื่อบนัทกึข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สปัดาห์นบัจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิหรือวนัท่ียื่นค าขอยกเลกิ  

 
(4)  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ   
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บริการนี ้เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคล  และ
ไมเ่ป็นบญัชีร่วม และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าที่สว่นลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท า
การ ของบริษัทจัดการ จนถึง 14.30 น. ที่โทรศพัท์ 1725  กด 1 โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ารายการทกุครัง้  และหลงัจากท ารายการทกุครัง้จะต้องได้รับการยืนยนั
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การท ารายการถูกต้องจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท ารายการผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้า
สมัพนัธ์ของบริษัทจดัการ จะต้องรับทราบเง่ือนไขและค าเตือนในการท ารายการขายหนว่ยลงทนุก่อน 
 
ในการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งกองทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นแก่เจ้าหน้าที่สว่นลกูค้า
สมัพันธ์ให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจาก
กองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลีย่นเข้า 

 
การสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ก าหนดในวนัท าการซือ้ขายให้ถือวา่เป็นการสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ท าการสง่เอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได้ 

8.2.3  การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 

รายละเอียดตามข้อก าหนดอื่น ๆ : ข้อ 20.9.3   
 

8.2.4 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน ดงันี ้ 
 
1)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง  การก าหนดราคารับซือ้คืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิน้วันท าการ

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ใช้จ่าย ค่าเบีย้ปรับ หรือค่าธรรมเนียม
อื่นใด (ถ้ามี)  

 

2)  ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง การก าหนดราคาขายจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุมีผล บวกด้วยคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ใช้จา่ย คา่เบีย้ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด 
(ถ้ามี) 

 
8.2.5  ระยะเวลาในการสบัเปลีย่น : ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
 

9.  การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
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กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 

10.1  บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการ พบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุไม่ถกูต้องที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 16.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 
10.2  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม ข้อ 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ           
โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ต่อส านกังานโดยพลนั  ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนก็ได้ 

 
(4)  ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้

บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขาย
คืนก่อนหลงั 
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10.3 ให้บริษัทจดัการหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลา ที่บริษัทพบวา่ราคาขาย

หนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องที่ระบไุว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 16 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุ
ทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
10.4 ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท า

การของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ส าหรับวันดังกล่าว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับค าสั่งในกรณีดังกล่าว          
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการก่อนถงึวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้  โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่
ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
 

11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้เฉพาะใน
กรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)   บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 
 (ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
 (ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท า
ได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
  1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
  2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
  3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุ
สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

 
11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการ 
 ไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) (3)  หรือ (5)  ให้เปิดเผยต่อ

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5)  เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
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(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนั
เปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ               
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใด ๆ โดยพลนั 

 
 
 

 
12. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้  หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาที่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้
ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ 
หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

 
13.1  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรง

หรือทางอ้อม กบั   
1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2)  นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว   

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

หน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว  

5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ 1 –  4 
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13.2 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้  
จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อาจท าให้ได้รับการจดัสรรเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
13.3 บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตาม

ประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 

 

13.4 กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึ่งได้แก่ กรณีที่เป็นการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักล่าว
ตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหนว่ยลงทนุท่ีรองรับการโอนเงินดงักลา่ว 

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

 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  

 
14.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  :  ไมม่ี  
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล  : ไมม่ี 
 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  : ไมม่ี 

 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 

15.1 คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด)  : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  :  
รายละเอียด / จ านวน /อตัรา : 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.5145 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
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(รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 
 

15.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม  
 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด 
หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่
ค านวณ  

 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน 
ณ วนัท่ีค านวณ  

 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ  

 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ไมม่ี  
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  

ไมม่ี  
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ   :  
 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปีของของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วย
มลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วนัท่ีค านวณ 

 
1. คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
2. ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  คา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม 
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3. ค่าตอบแทนผู้ ช าระบัญชี และผู้ ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน ตลอดจนการ          

จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
4.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝาก                  

หลักทรัพย์สินในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง  

 
5.  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน

ทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ 
ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทัว่ไป ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญา Forward, Swap, Future และ
คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุ
สามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  

 
6.  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่                   

หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ              
เมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล 
ตามที่จ่ายจริง  

 
7.  คา่ที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนี ้

ใดๆ ของกองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
8.  คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่จองซือ้ ช าระเงินคา่ขาย ค่าใช้จ่ายตา่งๆในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร 

เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร 
คา่สมดุเช็ค ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)  

 
9.  ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่ อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก                        

global custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา 
(failed trade) ตามที่จ่ายจริง 
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ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว                
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั เนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดข้างต้นจะเป็นภาระของกองทนุ  
 
การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียม                          
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วนัที่ค านวณ ของกองทนุในแต่ละวนัเป็น
ฐานในการค านวณและจะเรียกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดือน  
 
การค านวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครัง้เดียวทัง้จ านวน  ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 2                              
โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาในรอบบญัชี 
 
ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 ถึง 8 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นีก้ารตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด
โดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
 
ส าหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 9 ในส่วนค่าใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า จาก                   
global custodian ส าหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา 
(failed trade) นัน้ จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง 
 
คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย คิดรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ
แล้ว 
คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

 
15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

 
15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  :  

ไมม่ี 
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15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  :  

 
 ไมม่ี  

 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  :  

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง 
ไมม่ี  

 
กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 
ไมม่ี  
 

15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
ไมม่ี  

 
15.3.5  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์ที่จะให้ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุใหม ่จะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมฉบบัละไม่
เกิน 50 บาท 

 
15.3.6  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (exit fee) : 

ไมม่ี 
 

15.3.7  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ  :ม ี

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1.สว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) เป็นมลูค่าที่จะถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุหรือหกัจาก
มลูคา่หน่วยลงทนุเพื่อใช้เป็นราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุคิดเป็น
อตัราร้อยละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
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และสว่นตา่งดงักลา่วจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถกูรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในช่วง
การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก จะมีการรวมสว่นต่างมลูคา่หน่วยลงทนุเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ้คืน.หรือราคา
สบัเปลีย่นเข้า หรือราคาสบัเปลีย่นออก  

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุจะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อ
น าไปช าระเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่
ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราการก าหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วย
ลงทนุดงักลา่วให้สอดคล้องกบัอตัราคา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสว่นตา่งมลูค่าหน่วยลงทนุให้สอดคล้องกบัคา่ใ ช้จ่ายในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
คา่แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามที่จ่ายจริง 

 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยกเว้นสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า  

2. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนียมที่
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 

15.4 วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
 - 
 
15.5  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย :   

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ด าเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ
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หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการให้ถือว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักลา่วเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 

 

2. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อน
การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้  โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนด 

3. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปี นบัแต่วนัที่บริษัทจดัการจะขึน้
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว บริษัจดัการจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้

3.1 กรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สงูสุด
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยติดประกาศดงักลา่วไว้ที่ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

3.2 กรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงสุด
ดงักลา่ว บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

15.6  หมายเหต ุ:  
 

16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

 
16.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ   
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        และราคาหนว่ยลงทนุ :  ในประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ :  
 

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

 
      การค านวณมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการ

โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะต้องใช้ราคาหลกัทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนผา่นระบบ Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถอ้างอิงได้ บริษัทจดัการ
จะใช้ข้อมลูที่เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลงการใช้ข้อมลู
อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 
ในกรณีที่มีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยไมม่ีการป้องกนัความเสี่ยงด้าน
อตัราแลกเปลีย่น บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุต่างประเทศ (Spot Rate) ณ เวลาประมาณ 
16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้คา่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณ โดยใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ 
Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

 
2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  มลูคา่หนว่ยลงทนุ  ราคาขายหนว่ยลงทนุ  และราคา

รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  

 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้

ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้  เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ  

 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทุนของ

วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ภายในวนัท าการถดัไป    
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(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจา่ยเงินปัน

ผลภายในวนัท าการถดัไป (ถ้าม)ี  

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้
วนัท าการท่ีค านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น 
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่การประกาศได้กระท าการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและ
มลูคา่หนว่ยลงทนุภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได้ 
 
การประกาศข้างต้น  บริษัทจดัการจะประกาศ ผา่น website ของบริษัทจดัการ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จ านวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง  บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือ

จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

 
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ   ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่ง
ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 
5 ทิง้ 
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  4   ต าแหน่งโดยตัด
ทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 

 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
  

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

16.3  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การ
ประกาศทางเว็บไซต์ หรือ ปิดประกาศไว้ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการ
จะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

 
16.4  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

1.ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคา
หน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการ
จะจดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

 
(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณ
ราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

 
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่
ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วน
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

 
(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท่ีค านวณราคาหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนั
ท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่ง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

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

 
(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง

ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3)  ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถรับทราบช่ือกองทุนที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ                

วนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม (1) 

 
(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา  
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

 
(5)  จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว  พร้อมทัง้

ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  

 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของ
กองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 
(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ

เป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา
ที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
วา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่ีการจ่ายเงินให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ
ตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
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4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่    
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

 
 
17  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  (กรณีกองทนุมีประกนั) 
: ไมม่ี 
 
17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลง ทนุ (Outsource) 
: ไมม่ี 
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
17.5 ที่ปรึกษา : ไมม่ ี

17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี
 
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 

 
17.6 ผู้สอบบญัชี : 
 

ช่ือ :  นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
ที่อยู ่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
  ส านักงานเลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

10320  โทรศพัท์ 0-2645-0080  
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 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรือบคุคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 
 

 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี   
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี   

 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ประมาณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  

 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
 

เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตามข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 

20.1  การเปลีย่นแปลงเวลาท าการขาย รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถึงการเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการลว่งหน้าอยา่ง
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น้อย 5 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

 
 
 
 
 

20.2 การควบรวมกองทนุ  
 

 ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือหน่วย ภายใต้หลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมที่มนีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทนุรวมที่
จะควบรวมกองทนุรวมดงักลา่ว 
ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริอส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 

 
20.3 การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทนุรวม)  
 

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับ  
              เงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดั 
     การถือหนว่ยลงทนุตามประกาศก าหนด 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค)  ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
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       บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไม่
น ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 (3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
และในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
หนว่ยลงทนุชนดินัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเพียงรายเดยีวหรือกลุม่เดียว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 
 

20.4 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไป

จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงิน
ที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
 กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

  
 ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ 

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่
ส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
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FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้
กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
 เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
(ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่
อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หนว่ยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อ
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลู
ที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่ เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี ้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   
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(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้

ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

  
 การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

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

20.5  เง่ือนไขการลงทนุในหนว่ยลงทนุและสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับ  

การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามที่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก าหนด  

20.5.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพนีจ้ะน าไปจ าหนา่ย จ่ายโอน จ าน าหรือน าไปประกนัมิได้ และ
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ  

20.5.2 สทิธิและหน้าทีเ่ก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูม่ือการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

(ก) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากรลงวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  
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(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 90) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อ
การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จา่ยเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ส าหรับกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆจากกองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพ เพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตายลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 93) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เทา่ที่ได้จ่ายเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการถือหนว่ย
ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544  

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 119) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เทา่ที่ได้จา่ยเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และการ
ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม พ.ศ. 2545  

(ฉ) กฎหมายที่เก่ียวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี   

20.6 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด เช่น  

20.6.1 ศกึษาและท าความเข้าใจกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง คูม่ือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และหนงัสอืชี ้
ชวนอยา่งละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดอยา่งครบถ้วน  

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

20.6.3 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือด าเนินการคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน
ถกูต้องตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
20.7   บริษัทจดัการไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื่องมา 

จากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุ  เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ือง
ไม่พึงกระท า  เว้นแต่เป็นการรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็น
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ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี ไ้ด้ที่
บริษัทจดัการ   

 
 
20.8 เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (PVD) ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ [RMF for PVD] : 
 
ผู้ลงทนุที่โอนเงินลงทนุจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักลา่วข้างต้นพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น 
 
20.8.1 การขายหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
1) ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการได้ทุกวันท าการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศ
เพิ่มเติมตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
2) ผู้ลงทนุต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และเอกสารการแสดงเจตนาการรับโอนเงินจากกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ พร้อมจดัสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วน 
 
3) บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 2 และได้รับการโอนเงินจากกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขาย เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
หากบริษัทจดัการได้รับเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขายให้ถือเป็นการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายถดัไป เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุในกรณีที่การโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
5)  เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้รับการโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพแล้ว ผู้
ลงทนุจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6)  การเพิ่มหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท าภายใน วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
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7)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
8)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 14 ในสว่นข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและ
ประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็น
และสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
 
20.8.2    การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยติดตอ่บริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
 
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการ ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท า
การซือ้ขาย  เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
หากการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ภายหลงัเวลา 15.30 น. หรือในวนัหยดุท าการซือ้ขาย ให้ถือเป็นการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
2)  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดย
ระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุน เฉพาะกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมด ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
ยกเว้น กรณีที่เงินดังกล่าวครบเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนส ารองเลีย้งชีพที่กรมสรรพากร
ก าหนด จึงสามารถทยอยขายคืนหนว่ยลงทนุได้ 
 
3)  หลงัจากบริษัทจดัการได้รับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
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4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินท่ี ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุหักคา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ย
ลงทนุนัน้ 
 
5)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีค าสัง่ขายคืนไว้และจะช าระเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
6)  การลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะท าภายใน วนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้หนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
 
7)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
8)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกเอกสารสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 
14 ในสว่นข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทรุวม 
 
9)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหว่างวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดัการ ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการ
ก่อน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและ
ประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็น
และสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
 
20.8.3    การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD 
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การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า RMF for PVD เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึ่งเป็น RMF for PVD 
หรือการโอนเงินลงทนุจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามเง่ือนไขที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเงินดงักลา่วข้างต้นพร้อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นท่ีตัง้ขึน้เพื่อรองรับ PVD เทา่นัน้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ /  ตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการ
ก าหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการจดัเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ได้ทกุวนัท า
การซือ้ขาย ภายในเวลาท าการ ถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลงั 15.30 น. 
บริษัทจดัการจะท ารายการให้ในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสบัเปลี่ยนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์
แล้วไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ยกเว้นบริษัทจดัการจะอนญุาตให้เพิกถอนได้ 
 
20.8.3.1   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (RMF for PVD)  ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจดัการ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  
โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินสทุธิหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และช่ือ
กองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ(ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฎอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
20.8.3.2   การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ
อื่นมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (รับโอน) 
 
ผู้ลงทนุท าได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบค าสัง่รับโอนเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพเข้ากองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for 
PVD)” พร้อมจัดส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีให้ครบถ้วนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุได้ โดยระบจุ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่น 
 
บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายที่บริษัทจดัการก าหนดให้เป็นวนัสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขา
เข้า บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถ้ามี) เป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้วนัที่
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บริษัทจดัการก าหนดให้เป็นวนัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้า  จะไม่เกิน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ผู้ลงทนุได้ท า
รายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทาง 
 
การเพิ่มหนว่ยลงทนุจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น ต้องเป็นมลูค่าที่ได้รับการรับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ(RMF for PVD) จากบริษัท
จดัการอื่น มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD)ภายใต้การจดัการ (โอนเข้า) ส าหรับ RMF for PVD เฉพาะ
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่เข้าเง่ือนไขการโอนเงินลงทุนจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
พร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 
 
20.8.3.3   การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ
ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมเ่ปิดให้บริการการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) 
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ
อื่น (โอนออก) ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการโอนออกดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ที่ที่ท าการของบริษัทจัดการ หรือประกาศใน www.tmbameastspring.com 
หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดบริษัทจดัการ 
 
หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการโอนออกดงักลา่ว ผู้ลงทนุสามารถกรอกรายละเอียดในใบค าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได้ที่
บริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยที่ต้องการ
สบัเปลีย่น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องการสบัเปลีย่นมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุส าหรับการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนให้แก่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามที่ระบุ
ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่ยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจัดการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ 
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ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการ 
เลีย้งชีพ (RMF for PVD)ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF for PVD)ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการอื่น (โอนออก) บริษัทจดัการจะเปิดให้เฉพาะการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยงักองทนุปลายทางซึ่ง
เป็นกองทนุส าหรับผู้ลงทนุท่ีเข้าเง่ือนไขการโอนเงินลงทนุจากองทนุส ารองเลีย้งชีพพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนตอ่เนื่องจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะกรณีที่
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส าหรับ RMF for PVD ทัง้หมดที่ผู้ลงทนุนัน้ถืออยูภ่ายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการ ยกเว้น กรณีเงินดงักลา่วครบเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพที่กรมสรรพากรก าหนด จึงสามารถทยอยสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้การลดหน่วยลงทุนจะท าภายใน 2 วนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
  
 อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้น ต้องเป็นมลูค่าที่ได้รับการรับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมถึงบริการใดๆที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.ทราบและ
ประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็น
และสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยพลนั 
 
20.9 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด าเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์
ของนิติบุคคลที่กองทุนท าธุรกรรมด้วย โดยถอืว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการอาจต้องรายงานไปยังนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคัม พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ ท าธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า”นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ ให้บริการ
ทางการเงิน นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์  และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทุนดงักลา่ว)ที่กองทุน
เปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ  เข้าลงทุน เป็น
ต้น] ถึงข้อมลูและรายละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั 
พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งถือครองกองทนุ (ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม) มากกวา่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก าหนดตามที่นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือ ตามค าขอของนิติบคุคล
ที่ดงักล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดงักล่าว ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ ถือหน่วยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ และปฏิบตัิตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมายที่
เก่ียวข้องตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้ เพื่อน าสง่นิติบคุคล
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ดงักล่าวด้วย ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนดงักล่าวในวนัรายงานหรือเคยถือสดัสว่นดงักลา่ว ทัง้นี ้
เพื่อให้กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตามเกณฑ์ของข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตน  
(ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(LBDU) โดยให้ถือวา่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ค ายินยอมกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการร้องขอ เพื่อ
ประโยชน์ที่กลา่วแล้วข้างต้นด้วย) 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบุคคลต่อไปนีเ้ข้า
ลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ
(กองทนุ) 
 
(1) บุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน และนิติบุคคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ากดัเพียงกฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย 
KYC 
 
(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจากการลงทนุดงักลา่วอาจท าให้ บริษัทจดัการ กองทนุและนิติบคุคลที่เก่ียวข้องไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตาม ตามกฎหมายและข้อก าหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ามโดย ส านกังานควบคมุทรัพย์สินในต่างประเทศ กระทรวงการคลงั
สหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกับการท ารายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏใน
รายช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตามข้อห้ามซึ่ง
ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ากัดที่
ก าหนดโดย OFAC หรือข้อจ ากดัที่ก าหนดโดย European Union  Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่
เก่ียวข้อง ซึ่งเกณฑ์และรายช่ือดงักลา่วอาจจะมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ในภายหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้
แนใ่จวา่ตนไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้นก่อนเข้าลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์
ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ (กองทนุ) 
 
อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หากตอ่มาภายหลงับริษัทจดัการพบวา่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วมีลกัษณะต้องห้าม ตามที่กลา่วข้างต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด (รวมถึงผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุถือครองกองทนุผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ความร่วมมือและ/หรือปฏิเสธ
การให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตาม
กฎหมาย และ/หรือมีคณุสมบตัิ และ/หรือด าเนินการ/ไมด่ าเนินการอื่นใด อนัมีผลหรืออาจมีผลให้บริษัทจดัการและ/หรือ
กองทุนและ/หรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตนและ/หรือข้อก าหนด/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมาย อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาลงทนุ) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
มีคุณสมบัติหรือกระท าผิดเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุด
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ให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว
รับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้าแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะไมส่ามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้
เป็นสทิธิเรียกร้องความเสยีหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
 
20.10  การวางทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงที่
อยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้
ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจุ า เป็นและสมควร 
บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 
 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม  ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยั
อ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎหรือ
ค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดกา ร
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน  หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา  129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟลก็ซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ
1. บริษัทจดัการ    
 
ช่ือ     :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  
         (TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  
ที่อยู ่  :  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 
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ   : 

 
ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) การบริหารกองทนุ  

 
ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม

ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก  

 
ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการ

และผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
 
ค) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

หลกัทรัพย์ที่ลงทุนไว้นัน้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมตัิ ทัง้นี ้โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  

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

 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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จ)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจ านวนหนว่ยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท าการที่ 
2 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้แล้วแตก่รณี 

 
ฉ)    แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการ

สดุท้ายของทกุเดือนให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป 
 
ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
ซ)  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษา

ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้รายละเอียด         

โครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19  
 
ญ)  กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าการได้ ภายในขอบเขต

ของกฎหมาย  
 
ฎ)  ใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วน 

(Pro Rata Basis) และก าหนดวนัท าการซือ้ขายในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ได้ครบตามจ านวนซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนได้ทัง้หมดตามหวัข้อการก าหนดวนัท าการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุใหม ่ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้  

 
ฏ)  จัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมดจากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนใดมี

มลูคา่ตามที่ระบไุว้ในโครงการและหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
ฐ)  สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจนช าระราคา

ค่าหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด า เนินงานของกองทุนภายใต้
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15.2  

 
ฑ)  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  ทัง้นี ้จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ฒ)  ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปที่
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
(2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  
 

ก)  จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
และกองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจัดการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15  

 
ข)  ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ค่าตอบแทนใน

การจดัการกองทนุและคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสว่น
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
ค)  จดัให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจากผู้ รับฝากทรัพย์สนิตา่งประเทศ ณ วนั

ช าระราคา ส าหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ  ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว  ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ในส่วน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 15 

 
(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 

คณุสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน 
และแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในส่วน           
ข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  
 
ค)  จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์แห่งประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์  
และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
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ง) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยตุิหรือ
เลกิกองทนุ  

 
จ)  แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 
ฉ)  แต่งตัง้และถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความเห็นชอบของ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

 (4)  การด าเนินการอื่นๆ  
 

ก) จดัให้มีการด าเนินการงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 

1) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหรือโอนซือ้หรือโอนขายหนว่ยลงทนุ  
 
2) ช าระเงินคา่ขายและคา่โอนขายหนว่ยลงทนุ  
 
3) สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทุนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
4) สง่มอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  
 
5) สง่มอบหนงัสอืแสดงการขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
 
(6) สง่มอบหนงัสือรับรองการโอนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  
 
(7) สง่มอบหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที่ได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตาม
ประกาศกฎหมายภาษีอากร 

 
ข)  ออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
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ค) เพิ่มหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือยกเลิกหน่วยลงทุน              
อัน เนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน 2 วันท าการถั ดจาก                      
วนัท าการซือ้ขายนัน้  

 
ง)  จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้ๆ ขายคืน

หน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบเุง่ือนไขไว้
ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7  

 
จ)  ปิดบญัชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มิได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบไุว้

ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 7 คงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุ  
 
ฉ)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ช)  จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ซ)  จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุ ของรอบปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่ว

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.              
ภายใน  3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด   

 
       ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ ซ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการสง่รายงาน

เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี 
 

ทัง้นี ้มิให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 20 โดยเหตุการณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนดจัดท า 
หรือจดัสง่รายงานดงักลา่ว 

 
ฌ)  จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือน
ดงักลา่ว ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหน 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทจดัการได้รับ
ยกเว้นไมต้่องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

 
ญ)  จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ ช)  และ ซ) ไว้ที่ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

  
ฎ)  จดัท าหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ให้เป็นปีปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชี และจดัสง่ให้แก่ส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
ฏ)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่ว
สญูหายหรือถกูท าลาย  

 
ฐ)  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฑ)  จัดท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ภายใน                             

ทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฒ)  จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มี

มูลค่าเกินอัตราส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้
หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทัง้วันท่ี
หลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน  3 วนั
ท าการนับแต่วันถัดจากวันที่หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนัน้มีมูลค่าเกินอัตราที่ก าหนด  เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ณ)  ด าเนินการเลกิกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 20 
 
ด)  จัดส่งข้อมูลจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน  หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูลจ านวน              

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกนั 
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ต)  จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูล
ให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย 

 
ถ)  ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุทราบถึงข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นายทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการโอน
หนว่ยลงทนุหากมีการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย
ลงทนุ 

 
ท)   ตรวจสอบสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในแตล่ะกองทนุรวมเพื่อให้

เป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนตรวจสอบ
และรายงานตอ่บริษัทจดัการเมื่อพบการถือหนว่ยลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

 
ธ) จดัสง่ข้อมลูการตรวจสอบการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด

ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ               
การผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
น) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีต้ามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละเดือน 
พร้อมทัง้จัดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี           
การเปิดเผยดงักลา่ว 

 
บ)  สทิธิอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ป)  ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดังกล่าว หากบริษัท
จดัการกองทนุได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 
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เง่ือนไขการเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังานหรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่
เข้ามาท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ช่ือ     :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู ่  :  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
   กรุงเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996-7  
             Website : www.kasikornbank.com 
             E-mail : MKT_SS@kasikornbank  
 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

 
(1)  ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทนุข้อ 15  
 
(2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตัง้และ

ด าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์เงินได้จากการ
จ าหนา่ย และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
(3) จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามค าสัง่ของบริษัท

จดัการ  โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
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(4)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อ
การถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาด
หลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยู่ใน

ระหว่างท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และ
อื่นๆ  

 
(6)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจัดการ  
 

(6.1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกับการรับและ
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6.2)  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
 
(6.3)  จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ  
 
(6.4)  จดัท ารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และ

มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และ
ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการ
ได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

 
(8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมใน

กรณีที่วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะ
ค านวณมลูคา่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ให้ความเห็นชอบแกบ่ริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวนัท า
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มคี าสัง่ขายคืนไว้ ซึง่จ านวนขายคนืดงักลา่วคิดเป็นจ านวนที่เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดในวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนวันใดๆ  
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(10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้
จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้ และ
ทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

 
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการโดย
เคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์
จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

 
(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้                   
โดยเคร่งครัด  

 
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จด

ทะเบียนเลิกกองทุนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สุด 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 
 
(14.1)  รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
(14.2)  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                  

พ .ศ . 2535 ในกรณี ที่ ผู้ ช าระบัญ ชีกระท าการห รืองด เว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว                          
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจดัการประสงค์จะ

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตา ม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่รับฝากหลกัทรัพย์
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เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแตง่ตัง้ตวัแทนดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบ
ก่อนที่จะน าทรัพย์สนิของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย  

 
(16) ดแูลการด ารงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการมิได้ด าเนินการตามประกาศและโครงการดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะท ารายงานสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุน หรือ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
และค ารับรองดงักลา่วของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ให้ถือวา่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

(18) รับรองผลการนบัมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ โดยบริษัท
จดัการมีหน้าที่สง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
(19) ด าเนินการอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวมและตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อ
รับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีบ่นปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่า

การกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการ
ท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน  

 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 
 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่
เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม   :  
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู ่: เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ เเขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

              โทรศพัท์ 0-2470-3200   โทรสาร 0-2470-1996-7 
 
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนญุาต และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝาก
หลกัทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เก่ียวข้อง ท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี ้หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูดงักลา่วในโครงการ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ  

 
3.  ผู้สอบบญัชี : 

 
ช่ือ      :   นายเทอดทอง เทพมงักร  หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   

http://www.tmbam.com/
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ที่อยู ่  : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
          ส านกังานเลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

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

5. ผู้จดัจ าหนา่ย :  
   ไมม่ี  
 
6.    ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ช่ือ : ทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธพ.  

ที่อยู ่: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ  
หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื อ้คืนอื่น  ๆ ที่  บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้  ห รือทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

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

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

 
9.1 ที่ปรึกษาการลงทนุ : 
ไมม่ี  
 
9.2 ที่ปรึกษากองทนุ : 
ไมม่ี  
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  

 
13. สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

13.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ  : 
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าหนว่ยลงทนุมา
ขายแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืน
ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่ค านวณตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 
16 และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหม่ในกรณีที่
บริษัทจัดการไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวมข้อ  10 
 

13.2  สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการได้รับเงินปันผลตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 

13.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
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13.4  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
 
13.5  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
 
  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการโดยบริษัทจดัการจะท าการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ของ
โครงการ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการได้ก าหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 28 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
และกรณีที่การโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพมายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ จะมีผลให้การถือหนว่ยลงทนุ
เกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

 
13.6  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสบัเปลี่ยนไปกองทนุอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการเมื่อเลิก
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 22 โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุ ช าระ
ภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 23 เร่ือง "การช าระ
บญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ" 

 
13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มจากบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในทกุวนั
ท าการซือ้ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งค านวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 เร่ือง 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน   และราคา
หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” และได้รับการับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

 
สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไมส่ามารถจ าน าได้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการด าเนินการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จดัการ"  

 
13.8 อื่น ๆ : 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ  
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด 
ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดให้ข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
สว่นของทุนที่กองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 

 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 
  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
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และ/หรือเอกสารใดๆที่บริษัทจดัการอาจก าหนดได้ในอนาคต 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
 
14.2.1. สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

 
เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือ
ค าขอใช้บริการอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆตามที่ระบไุว้ในรายละเอียด
โครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2 1)  หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุพร้อมค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่
ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 5.2.2 2)  และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วน
แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัเดยีวกนั โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิใน
หนว่ยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือวา่สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครอง
หนว่ยลงทนุของกองทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนบนัทึกรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอา
ข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 2 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้
ถือหน่วยร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือ
แรกในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเปิดเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทนุ  
 

14.2.2 เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 
 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 120 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิทางภาษี ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีแ้ก่
ผู้ลงทนุ เพื่อประโยชน์ในการขอสทิธิประโยชน์ทางภาษี  
(1)หนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์
ของปีถดัจากปีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท าธุรกรรม การซือ้ หรือ ขาย หรือ สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ
น าหนงัสอืรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหนึง่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการเอง หรือบริษัทจดัการอื่น (กองทนุต้นทาง) มายงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอกี
กองทนุหนึง่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการซือ้หนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉพาะสว่นท่ีซือ้ใหมจ่ากบริษัทจดัการในปีภาษีนัน้ๆ เทา่นัน้ เพื่อแนบเป็นหลกัฐานในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

 
(2) หนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหนึง่ ภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการ ไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอกีกองทนุหนึง่ ไมว่า่จะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการหรือไมก็่ตาม นายทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรับรองการโอนหนว่ยลงทนุ ตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัไป เพื่อแนบเป็น
หลกัฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

 
(3) หนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ย
ลงทนุ โดยมิใช่ด้วยเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อแนบเป็นหลกัฐาน
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในปีภาษีนัน้ 
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
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16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 

16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิใน
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้  

 
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน  ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 
ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

 
16.1.3  เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นในแต่ละครัง้  บริษัทจดัการจะเฉลี่ย

เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
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16.1.4  เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏว่ากองทนุได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม 

 
16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 

16.2.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้  บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ 

  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่กองทนุ
จะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี  ้ 

 
16.2.2    เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  

 
 (2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่าย

ทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่
บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ ได้ ทัง้นี ้
ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่ว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหนา่ย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืน 
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุก็ได้ 
 
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยบริษัทจดัการต้องได้รับมตพิิเศษให้ช าระคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือ
ตามทะเบียนผู้ ถือหนว่บลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 
 

17. การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิ  
ใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัท
จดัการ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ                                    
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
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18. เร่ืองข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ : 
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม 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 านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6. 
8.  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 
       (ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามข้อ (1) (ก) ซึง่ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล 
       (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในต่างประเทศของผู้
ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีที่เป็นการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ได้รับ
ผอ่นผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับการยกเว้นตามข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปท่ีพงึได้รับจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสทิธิออกเสยีง เป็นต้น  
(ข)  มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถึงการมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือเกินกวา่ข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลกิกองทนุรวมได้ 
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19.หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

 
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจดัการ จะด าเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือจะด าเนินการ
ตามความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดได้ 
2. การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการด้วยการ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการสง่หนงัสอืขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือขอมติผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยใช้วิธีการขอมติ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองผลการนบัมตินัน้ 
ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติพิเศษ  ซึง่ให้
รวมถึง  
(ก)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
(ข)  การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   
(ค)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการลงทุน ( risk 
spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง)  การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 
(จ)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบไุว้
ลา่สดุในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  
(ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ค)  การเพิ่มทนุ 
(ง)  การเพิ่มจ านวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(จ)  การเพิ่มความถ่ีของการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อยา่งมีนยัส าคญั 
(ฉ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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(3.2)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(3.3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(3.4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
(3.5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ   โดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(4.1)  การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   
(4.2)  การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ าให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง   
(4.3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ  
(4.4)  การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(4.5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ท า ให้ผลตอบแทนและ
ความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง  
 5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังาน นอกเหนือจากข้อ 3 ให้บริษัทจดัการยื่นค าขอเป็นหนงัสือ
พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคูม่ือส าหรับประชาชนแล้ว   
6. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวธีิการจดัการท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือได้กระท าตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการไปยังผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่
กรณี  
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 
 

20.วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนั : 
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การแก้ไขเพิม่เติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้
ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมี
ประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับ
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมนียัส าคญั 
 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ 
ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

21.การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : 
 

21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 ม ี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไมเ่ป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
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ของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้ 
 
 

22. การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ : 
1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
 
(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
 
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาทใน

วนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
(3) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  มกีารขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว 
            ทัง้หมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดตดิตอ่กนัคดิเป็น 
     จ านวนเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด” 
 
ทัง้นี ้ความใน (3) วรรคหนึง่ มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริต
และสมเหตสุมผลวา่ การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่เนื่องจากกองทนุรวมยงัคงมี
ทรัพย์สนิคงเหลอืที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูจ่ะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนัน้ 
 
2. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
4. ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่ 
 



กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้งชีพ 129 

 

4.1 บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
4.2 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลง
กบับคุคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่
ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป 
 
5. ส านกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้ จดัการ หรือ
ใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  หรือเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือ
ชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปอยา่งแท้จริง และ
ส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการ
ตามที่ส านกังานสัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
 
6. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเลกิโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้

22.2.1 ยตุิการรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุารณ์ตาม ข้อ 22.1 

22.2.2 แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสอื
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 โดย
ข้อมลูที่แจ้งดงักลา่วจะมีส าระส าคญัอยา่งน้อยดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนย้ายการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นที่อยูภ่ายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการท่ีมคีวามเสีย่งต ่าสดุ โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นอกีทอดหนึง่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
สามารถแจ้งตอ่บริษัทจดัการ เพือ่โอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก าหนด และผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถ้วนดงันี ้
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1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงักองทนุรวมเพื่อก ารเลีย้งชีพอื่นที่อยูภ่ายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 

2) เป็นการโอนย้ายการลงทนุภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 

22.2.3 จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 

22.2.4 รวบรวมเงินท่ีได้จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.3 ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1 

22.2.5 ด าเนินการโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไมช่กัช้า 
 
ทัง้นี ้เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 22.2 แล้ว ให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุรวม 
 

23.การช าระบญัชีเมื่อเลกิกองทนุ :  
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่ง
อื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ส าหรับคา่ใช้จา่ยและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุและผู้ช าระบญัชี
จะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่ที่คงเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้
ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 


