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คาจากัดความ
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

กองทุน

หมายถึง กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

บริ ษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ ทาหน้ าที่
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง วันทาการของธนาคารพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และปั ดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทา
การซื อ้ ขายนัน้ บวกด้ วยบวกส่วนต่างมูลค่า หน่วยลงทุน (Spread)
(ถ้ ามี)
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ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายนันหั
้ กด้ วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)
(ถ้ ามี)

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน
(Spread)

หมายถึง มูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละไม่เกิน 0.25 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของ
กองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

หมายถึง กองทุนที่จดั ตังและจั
้
ดการในต่างประเทศ หรื อกองทุนอื่นใดที่
มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ้

กองทุนหลัก

หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

บริ ษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทา
การซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทาการ

หมายถึง วันทาการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

วันทาการของกองทุนหลัก

หมายถึง วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจด
ทะเบียนและวันทาการของประเทศของนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ของกองทุน และเป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคา และส่ง
มอบหลักทรัพย์

วันทาการซื ้อขาย

หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการและ
ของกองทุนหลัก หรื อตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติม
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คาเสนอซื ้อ

หมายถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อ
ต้ องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

แก้ ไขราคาย้ อนหลัง

หมายถึง แก้ ไขราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไม่ ถูก ต้ อ งให้ เป็ นราคาหน่ ว ยลงทุน ที่
ถูก ต้ อ งโดยแก้ ไขราคาย้ อ นหลังตัง้ แต่วัน ที่ ราคาหน่ว ยลงทุน ไม่
ถูกต้ องจนถึงปั จจุบนั

การชดเชยราคา

หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่มีราคาไม่ถูกต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่ า งของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไม่ ถูก ต้ องกับ ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่
ถูกต้ องแทนการเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน

กิจการ

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มี
หลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทมหาชน

กลุม่ กิจการ

หมายถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพ
บัญชีกาหนดให้ จดั ทางบการเงินรวม

มติพิเศษ

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของ
สถาบันการเงิน

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจด
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ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับ
การจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงินสารอง

หมายถึง จานวนเงินที่ตงส
ั ้ ารองเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ ที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

สิทธิเรี ยกร้ อง

หมายถึง สิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่า ด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน

วงเงินรับอนุญาต

หมายถึง วงเงิ น ที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมายใดๆอนุญาตหรื อเห็นชอบให้ กองทุนเปิ ด
ที เ อ็ ม บี Global Income เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ โดยบริ ษั ท จั ด การ
สามารถเคลือ่ นย้ ายเงินทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้

คาศัพท์
เงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก

เงินฝากอิสลาม

แบบ filing
benchmark

CIS operator

คาอธิบายศัพท์
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานอเดียวกับเงิน
ฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝากสามารถเรี ยกคืนเงินต้ นจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝากได้ เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่
อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
บุคคลดังนี ้
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1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
2. ผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะตาม
ประกาศ

credit rating

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึง่ เป็ นการประเมินความสามารถ
ในการชาระหนี ้ตามตราสารหรื อสัญญา

derivatives

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

derivatives on organized
exchange

derivatives ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ ในการคานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน้

guarantor rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังหรื อผู้ค ้าประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

issue rating

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ

issuer rating

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา
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national scale

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบภายในประเทศ

regulated market

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้ เกิดการเจรจาต่อรอง
ซื ้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่
ทาหน้ าที่กากับดูแลด้ านหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
หลักทรัพย์

OTC derivatives

derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา

SIP

Specific Investment Products

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
ให้ สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

underlying

สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

World Federation of Exchanges

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการ

: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website: https://www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB Global Income Retirement Mutual Fund
1.3. ชื่อย่อ : TMBGINCOMERMF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้

1.6

การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด

1.7

อายุโครงการ : ไม่กาหนด

1.8

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : -

1.9

อายุโครงการ :

เงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมนี ้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่
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2.

บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ หรื อ
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ครัง้ แรก ต่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และ
บริ ษัทจัดการประสงค์จะจะยุติโครงการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1

จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000.00 ล้ านบาท

2.2

เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) : โดยในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 150
ล้ านบาท

2.3

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท

2.4

จานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.00 หน่วย

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท

2.6

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท

2.7

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท

2.8
2.9

มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ขายคืน : 1 บาท
จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่มี

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : ไม่กาหนด
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2.11 จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : ไม่กาหนด
2.12 รายละเอียดเพิม่ เติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ/หรื อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ครัง้ ถัดไป และ/หรื อ มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรื อ จานวนหน่วย
ลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้ สงู สุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดาเนินการ
ดังกล่าว (ทังนี
้ ้ หากในกรณีที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 1 วัน ก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่ วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน:
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริ มการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี ้ยงชีพหลังเกษี ยณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของ PIMCO GIS Income Fund โดยจะลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
กองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี ้
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Income Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขายในประเทศ : ไอร์ แลนด์ (Ireland)
3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้ นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) : ไม่มี
3.6 การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อการลดความเสีย่ ง (Hedging)
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3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน
3.8. กลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อ นไหวตามดัช นี ชี ว้ ัด
(passive management/index tracking)
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุนหลักคือ
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด (Benchmark) ในเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูล
และแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และ
เหตุผลในการเปลีย่ นตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุน
สามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนและ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณี ที่ผ้ ู
ออกตัวดัชนีของตัวชี ว้ ดั ไม่ได้ จัดท าหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัต ราดังกล่าวอีก ต่อไป โดยบริ ษั ทจัด การจะแจ้ ง
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ น จะเน้ นลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว ( Master Fund) คื อ
PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า ร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ดาเนินงาน ตาม
ระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริ หารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland)
Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างกระแสรายได้ ใ น
ระดับสูงโดยการบริ หารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองในการสร้ างการเติบโตของเงินลงทุนใน
ระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ้ประเภทต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ
และ
เอกชน ทัว่ โลก อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ อาจรวมถึง
(1) ตราสารหนี ้ภาคเอกชนทังที
้ ่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) และอัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่าอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment Grade) ที่ อ อกโดย
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บริ ษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่ภายในกลุม่ ประเทศยุโรป, และนอกกลุม่ ประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุม่ ประเทศกาลัง
พัฒนา
(2) ตราสารหนี ้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุม่ ประเทศ
ยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สิ น เชื่ อ ภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed
securities อื่นๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึง่ รวมถึงสกุลเงินของประเทศกาลังพัฒนา
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and loan assignments
อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดเวลา ทังนี
้ ้ในการลงทุน
เหล่านี ้สามารถทาได้ ทงการลงทุ
ั้
นทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้
ส่ว นที่ เหลื อ บริ ษั ท จั ด การจะลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทัง้ ในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of
Funds หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ ตลาด และ
ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษั ทจัด การจะด าเนิน การแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
กองทุน อาจลงทุน ในหรื อมี ไว้ ซึ่งตราสารหนีท้ ี่มี ลกั ษณะสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)โดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการ
ให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ธุ รกรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) ได้ หรื อ ตราสารทุน ที่ ไม่ได้ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่ นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ ใน PIMCO GIS Income Fund จะอยู่
ในรู ปของเงินดอลล่าร์ สหรัฐ โดยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับ
เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ มีแนวโน้ ม อ่อนค่าลง ผู้จดั การกองทุน
อาจพิ จารณาลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย น ( FX
Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วน ที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่
ป้องกันความเสีย่ งในกรณีที่คา่ เงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่า
เงื่อนไข/ข้ อจากัดอื่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรื อกองทุนรวม
ต่างประเทศตามดุลยพินิ จของบริ ษั ทจัด การ ในกรณี ที่ ชนิด ของหน่วยลงทุน (class) หรื อกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนัน้ ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรื ออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน
(class) หรื อกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบ
อย่า งมี นัย สาคัญ เช่ น เงื่ อ นไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็ นต้ น และ/หรื อ ได้ รับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิหรื อเกิ ดเหตุการณ์ ไม่ปกติ
ต่างๆ เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนต่างประเทศ หรื อในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนใน
PIMCO GIS Income Fund ได้ หรื อ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของ
PIMCO GIS Income Fund ไม่ เหมาะสมอี ก ต่ อ ไป อาทิ กรณี ที่ ผ ลตอบแทนของกองทุน ต่ า งประเทศ
ดังกล่าวต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญ หรื อ
ติ ด ต่ อ กั น เป็ นระยะเวลานาน หรื อ ผลตอบแทนของกองทุ น ต่ า งประเทศดั ง กล่ า วต่ า กว่ า ตัว ชี ว้ ัด
(Benchmark) ร้ อยละ 5 ต่อปี ปฏิทิน หรื อการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี ้ชวน
หรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับ
ดูแลกองทุนต่างประเทศหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการของกองทุนใน
ฐานะผู้ลงทุน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตังกองทุ
้
น สานักงาน
ก.ล.ต.กาหนดให้ ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้ องเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment)
โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบีย นกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และไม่นามาบังคับใช้ ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรื อช่วงระยะเวลาที่กองทุน
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จาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อมีการ
สิ ้นสุดสมาชิกภาพ หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่ เกิน 10 วันทาการ ทังนี
้ ้ ยังคง
ต้ องคานึงถึงประโยชน์ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วน
การลงทุนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน
ปลายทางในต่า งประเทศ เพื่อให้ อตั ราส่วนการลงทุน ในตราสาร SIP ไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทังนี
้ ้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดาเนินการภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่รับทราบข้ อมูล
การลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินกว่าเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ยกเว้ นกรณีที่เกิด
จากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควรที่ทาให้ ไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลา
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า หากการดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนปลายทางในต่างประเทศข้ างต้ น มี ผลหรื อมีแนวโน้ มทาให้ การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ
(Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) บริ ษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุน รวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ นกองทุนหลักแทนกอง
ทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้ เคียงกับกอง
ทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริ ษัทเห็นว่าการย้ ายไปลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศ กองทุนใหม่ ที่มี
คุณสมบัติตามที่ สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรื อมีแนวทางให้ ดาเนินการได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทุนใหม่ เพื่อเป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการเลิก
กองทุน โดยจะดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม
จานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสารองค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การอยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเปลี่ ย น Master Fund จะยกเว้ น ไม่ น าเรื่ อ ง
การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการ
ลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
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4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอื่นที่ไม่ใช่
ทรัพ ย์ สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้ แก่ loan participations and loan assignments and
Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพ ย์ สิน
สุทธิของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(4.1) บริ ษั ท จัดการจะคัด เลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่ อเป็ นกองทุน หลักแทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้ เคียงกับกอง
ทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริ ษัทเห็นว่าการย้ ายไปลงทุน ในกองทุน
ดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุ นและเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ที่จะพิจ ารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศ กองทุน ใหม่ ที่ มี
คุณ สมบัติตามที่ สานัก งาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด หรื อมี แนวทางให้ ดาเนินการได้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท
จัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบต่อไป
(4.2) หากเกิ ด กรณี ใ ดๆ ที่ ท าให้ บริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถด าเนิ น การคั ด เลื อ กกองทุ น รวมใน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ดาเนินการเลิกกองทุน โดยจะดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อ
คืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสารองค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเปลีย่ น Master Fund จะยกเว้ นไม่นาเรื่ องการลงทุน
หรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและเตรี ยมการลงทุนในกองทุน
รวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรื อช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
ก่อนเลิกกองทุน
5. ในกรณี ที่ ก องทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี Global Income เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ มี ก ารลงทุ น ในกองทุ น ปลายทาง
ในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนปลายทางใน
ต่ า งประเทศ และกองทุ น ปลายทางในต่ า งประเทศดั ง กล่ า วที่ กองทุ น เปิ ดที เอ็ ม บี Global Income
เพื่อการเลี ้ยงชีพ เข้ าลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วัน ท าการใดติด ต่อกัน คิด เป็ นจ านวนเกิ น กว่าสองในสามของมูลค่า ทรั พ ย์ สินสุท ธิ
ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นัน้
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บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
5.1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
พร้ อมแนวทางการด าเนิ น การโดยค านึ งถึ ง ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน โดยรวม
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ปรากฎเหตุ
ทัง้ นี ้ แนวทางการด าเนิ น การดัง กล่ า ว อาทิ เช่ น บริ ษั ท จัด การจะคัด เลื อ กกองทุ น รวม ใน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็ น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่ดงั กล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ หรื อ เลิกกองทุน เป็ นต้ น โดยแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
5.2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตามข้ อ 5.1 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฎ
เหตุ หรื อเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
5.3 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดาเนินการตามข้ อ
5.2 ต่อ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่ น ขอผ่อ นผัน บริ ษั ท จัด การต้ อ งยื่ น
ความเห็น ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ม าเพื่ อประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และต้ องยื่นขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
5.4 รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จ
5.5 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
สนใจลงทุนรับรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย
รายละเอียดกองทุนหลัก : PIMCO GIS Income Fund
1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารแห่ง หนี ้ซึ่งจด
ทะเบี ย นในประเทศไอร์ แ ลนด์ (Ireland) และเป็ นกองทุน ย่อ ยกองทุน หนึ่ง ภายใต้ Umbrella Fund ชื่ อ
กองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี ช้ วนของกองทุน PIMCO Funds :
Global Investors Series plc Prospectus จะเรี ย กลั ก ษณะของกองทุ น ย่ อ ยแต่ ล ะกองทุ น ย่ อ ยว่ า
“Funds“) ภายใต้ ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998
PIMCO GIS Income Fund ด า เนิ น ง า น ต า ม ระ เบี ย บ ข อ ง UCITS (Undertaking for Collective
Investment in Transferable Securities) ทังนี
้ ้ ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Income Fund เป็ น
กองทุ น รวมที่ เสนอขายให้ กั บ ผู้ล งทุ น ต่ า งๆ ทัง้ ผู้ล งทุ น ทั่ว ไป (retail investors) และผู้ล งทุ น สถาบั น
(institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund
เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.pimco.com.sg
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ชื่อ
โครงสร้ างของกองทุน
PIMCO GIS Income
Fund

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

PIMCO GIS Income Fund
ประเภทกองทุน
: กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
Class
:I
ISIN Code
: IE00B87KCF77
Bloomberg Code : PIMINIA:ID
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2555 (30/11/2012)
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลล่าร์ สหรัฐ (USD)
ตั ว ชี ้ วั ด ( Benchmark) :Bloomberg Barclays US Aggregate Total
Return Value Unhedged USD
Bloomberg ticker
: LBUSTRUU Index
กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวตั ถุประสงค์
หลัก เพื่ อ สร้ างกระแสรายได้ ในระดับ สูง โดยการบริ ห ารการลงทุน อย่ า ง
รอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ รองในการสร้ างการเติบ โตของเงิ นลงทุนใน
ระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ้
ประเภทต่างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทั่วโลก อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ซึง่ อาจรวมถึง
(1) ตราสารหนีภ้ าคเอกชนทัง้ ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อสูงกว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ า กว่ า อัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) ที่ อ อกโดย
บริ ษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยูภ่ ายในกลุม่ ประเทศยุโรป, และนอกกลุม่ ประเทศ
ยุโรปซึง่ รวมถึงกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา
(2) ตราสารหนีภ้ าครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศ
ยุโรป, และประเทศนอกกลุ่ม ประเทศยุโรป รวมถึ งองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ องกับ
ภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (mortgage-related
security) และ Asset-backed securities อื่นๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึ่ ง รวมถึ ง สกุ ล เงิ น ของประเทศก าลั ง
พัฒนา
ทั ง้ นี ้ ก อ งทุ น ห ลั ก ส าม า รถ ล งทุ น ใน loan participations and loan
assignments
อย่ า งไรก็ ต ามการปรั บ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ใน Sector ต่ า งๆอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ทังนี
้ ใ้ นการลงทุนเหล่านีส้ ามารถทาได้ ทงั ้ การ
ลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
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กองทุ น จะมี Portfolio Duration อยู่ ร ะหว่ า ง 0 – 8 ปี ขึ น้ อยู่ กั บ มุ ม ด้ าน
ดอกเบี ้ยของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ได้ รับการจัด
อับดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ต่ากว่าอับดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ Baa3 จากการจั ด อับ ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ Moody หรื อ
เทียบเท่ากับการจัดอับดับความน่าเชื่อถือของ S&P or Fitch) ไม่เกิน 50%
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น (โดยไม่ ร วมถึ ง ตราสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สิ น เชื่ อ ภาค
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ( mortgage-related security) แ ล ะ Asset-backed
securities อื่นๆ) และสามารถลงทุนในตราสารหนีข้ องกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนาไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุน ไม่สามารถลงทุน ในตราสารที่ สามารถเปลี่ย นเป็ นตราสารทุน ได้
(convertible securities) เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน ; ไม่สามารถลงทุน
ในตราสารทุน (equity) ได้ เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมการ
ลงทุนของ ตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็ นตราสารทุน, ตราสารทุน, ใบรับรอง
เงิ น ฝาก (certificates of deposit) และ bankers’ acceptances จะต้ อ งมี
สัดส่วนไม่เกิน 1ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้ กองทุนอาจสามารถลงทุนใน
ตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (ซึง่ หมายรวมถึงพันธบัตร และตราสารหนี ้อื่นๆ ที่
ถูกกล่าวถึงตามนโยบายการลงทุนนี ้) ได้ ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่มี
วันทาการซื ้อขายหน่วย
ทุกวันทาการ
ลงทุน
ผู้จดั การกองทุน
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
(Investment Manager)
Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.
*ผู้ รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง State Street Custodial Services (Ireland) Limited
กองทุน (Custodian Bank) Registered Office: 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02 HD32,
Ireland.
* การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลข้ างต้ นจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของ Pimco GIS Income Fund
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ร้ อยละ 0.55 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
อนึง่ กองทุนหลักอาจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

19

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ ได้ รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการโดยพลัน
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เน้ นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของ มูลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิ ของกองทุน ทัง้ นี ้ ไม่เกิ นวงเงิน ที่ได้ รับอนุญ าตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรื อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรื อหน่วยงานภาครัฐอื่นใด
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.13.1 การลงทุนในประเทศ :
บริ ษั ท จัดการอาจลงทุน หรื อแสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลักทรั พย์ ทรั พ ย์ สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่ น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริ ษัทจัดการพิจารณา
เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้ แนวทางที่แก้ ไข
เปลี่ย นแปลงของสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดังกล่าว โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งผู้ถื อหน่วยลงทุน ก่อ นการ
ดาเนินการ ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์นนๆ
ั้
โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้ แก่
1.1 ตราสารหนี ้
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note : P/N)
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
1.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
1.3 ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
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1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ศุกกู
1.6 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดย underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังนี ้
- อัตราดอกเบี ้ย
- อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
- เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
- ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตาม 1.1 – 1.3
- สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่น ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
1.7 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS)
1.8 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
1.9 ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ ตามข้ อ 1. ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์
ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขทีท่ าให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรื อ S/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
แต่
กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ ยวกับ ตราสารที่ บริ ษั ทจัดการ สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อนามาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าว
ต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ
P/N ดังกล่าวต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ.บง.หรื อ บค.ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตั๋วทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี ้
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2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้ อ 1
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ที่อาจทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.5.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้ กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บริ ษัจดั การ
ร้ องขอได้
2.5.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ เสนอขายในประเทศ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการจัดให้ มีข้อตกลง
กับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ ผ้ อู อก SN คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษัท
จัดการให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สาคัญ
ให้ ผ้ อู อก SN คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึง่ ไม่นามาใช้ บงั คับกับกรณีที่เป็ น SN ซึง่ ขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS หน่ วย ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายไทย
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ตามข้ อ 2.1 - 2.3
1.2 ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้ องมีนโยบายการ
ลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนรวมนัน้
1.3 กรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว
ต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
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ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. คูส่ ญ
ั ญาต้ องเป็ นนิติบคุ คลดังนี ้ที่สามารถเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริ ษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื น้ ฟู
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ ในการทา reverse repo ต้ องเป็ นตราสารดังนี ้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้ องมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกกู หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึ ้น เป็ นผู้มีภาระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรื อ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋
และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
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2.4 B/E P/N หรื อศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ อง
เป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี ้ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้ หรื อที่มี
ข้ อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้ างอิงได้ ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี
credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ใ่ น 2 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่าวตามที่ CRA ได้ เปรี ยบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ้ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้ หรื อ
ที่มีข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้ างอิงได้ ซงึ่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ อง
มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ใ่ น 3 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่าวตามที่ CRA ได้ เปรี ยบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี ้ของ reverse repo ต้ องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อกาหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้ องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรื อ TSFC
4.2 ห้ ามนาหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อไปขายหรื อโอนต่อ เว้ นแต่เข้ าลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นการขายหรื อโอนตามข้ อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ วันเริ่ มต้ นสัญญา ต้ องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการ
การคานวณตามวิธีการดังนี ้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ > (ราคาซื ้อ x (1 + discount rate))
ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื ้อหลักทรัพย์หรื อตราสารตาม
reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
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4.4.2 ในกรณี ที่มูลค่าหลักทรัพย์ หรื อตราสารที่ซือ้ ณ สิ ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1
บลจ. ต้ องเรี ยกให้ ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรื อหลักทรัพย์หรื อตราสารที่สามารถใช้ ในการ
ทา reverse repo ให้ แก่กองทุน เพื่อให้ มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อและทรัพย์สนิ ที่
โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารที่ซื ้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสาร
ที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน มีมลู ค่าน้ อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน
5 ล้ านบาท หรื อไม่เกิ น 5% ของราคาซือ้ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่ อง
ดังกล่าวไว้ ในสัญญาซึง่ ได้ กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ ว บลจ. จะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ คานวณดังนี ้
4.5.1 คานวณจากราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจาก reverse repo จนถึง
วันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรื อคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรม
ที่กองทุนมีอยู่กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้ สามารถบังคับชาระหนีต้ าม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อหรื อทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ ามี)
ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ ในการคานวณ ต้ องเป็ นการกาหนดขึ ้นโดยคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยง
ของคูส่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรื อตราสารที่ซื ้อแล้ ว
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการ
ลงทุนดังนี ้
1. คู่สัญ ญา ต้ อ งมี คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ นผู้ได้ รับ ใบอนุญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ SBLโดยในกรณี ที่
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้ที่สามารถประกอบธุรกิจ
หรื อดาเนินกิจการได้ ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื น้ ฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้ าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริ ษัทประกันชีวิต
1.9 Non-retail PF
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
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2. หลักทรัพย์ที่ให้ ยืมต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรื อเรี ยกหลักประกัน บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังนี ้
3.1 ดาเนินการให้ มีการวางหรื อเรี ยกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็ นประกันการให้ ยืมหลักทรัพย์ โดย ต้ อง
เป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรื อ P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.1.5 B/E P/N หรื อศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer rating
ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี ้ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคา้ ประกัน ที่ ธพ. เป็ นผู้ออกให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืน หลักทรั พย์ ให้ แก่
กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรื อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรื อดาเนินการโดยวิธีอื่นซึ่ง
จะมีผลให้ บริ ษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี ้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้ โดยพลัน
3.3 ห้ ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ ไปโอนหรื อขายต่อหรื อทาให้ ไม่สามารถบังคับ
ตามหลักประกันนันได้
้ เว้ นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี ้ตามข้ อตกลงในธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
นันเอง
้
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ ้นวันมากกว่าหรื อเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้ นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรื อ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรื อ P/N ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
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วันออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่าง ใด
ดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer
rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญาให้ ใช้ สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตาม
ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ว่าด้ วยข้ อก าหนดเกี่ ย วกับ
ระบบงาน สัญญายืมและให้ ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์

ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง ดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ้ย
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปร
ตาม 1.1 - 1.4 หรื อ 1.7
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ น
ราคาปั จจุบนั (spot price)หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของ
underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
(2.1) กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่
จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
(2.2) เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(2.2.1) derivatives on organized exchange
(2.2.2) OTC derivatives ดังนี ้
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2.2.2.1 เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อขาย
derivatives หรื อผู้ค้า derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้ องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ น
นิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ ายใต้ การ
กากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
(2.3) ในกรณีที่จะต้ องมีการชาระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อ
มีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ านันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นดัชนีที่มกี ารกาหนดวิธีการคานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้ อมูลของ
underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตาม
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
้ ้ underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการ
เคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน ้าหนักน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20% ของน ้าหนัก
ทังหมด
้
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง่ มีน ้าหนักน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 35% ของ
น ้าหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ
ทองคาหรื อน ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคาหรื อน ้ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนี
ราคาทองคาหรื อน ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้ วนดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ ว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้
้
วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน้
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3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
จาก บริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทจัดการ
บริ ษั ท จั ด การนั น้ ต้ องจั ด ให้ มี ม าตรการป้ องกั น ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้ อมูล
อย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึง่
อย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี ้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price)
ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคานวณจากราคาสินค้ าและบริ การ ที่
บริ ษัทจัดการ แสดงให้ เห็นได้ วา่ วิธีการคานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตรา
เงินเฟ้ อได้ อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มคี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้ องชาระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุน
ใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลด ความ
เสีย่ งการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
(6.1) ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณ และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ
ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทา
การของบริษัทจัดการให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
(6.2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบ
ทันที
(6.3) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มกี ารล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
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7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้
(7.2.1) Credit Default Swap : ซึ่งได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อ้ ประกัน ความเสี่ย งด้ า น
เครดิตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการชาระหนี ้ตาม obligation ของผู้ผกู พันตาม
obligation นัน้ โดยคูส่ ญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผู้ขายประกันความเสีย่ ง
มีภาระ
ผูก พัน ที่ จ ะต้ อ งช าระเงิ น ตามข้ อ ตกลงซื อ้ ประกัน ความเสี่ย งเมื่ อ เกิ ด credit
event ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีที่
ไม่ เกิ ด credit event ข้ อ ตกลงจะสิน้ สุด ในวัน ครบก าหนดตามปกติ ) ทัง้ นี ้ ไม่ ว่า
obligation จะมี เ พี ย งรายการเดี ย ว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ
obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ ผ้ ขู ายประกันความเสี่ยงมีหน้ าที่ชาระหนี ้
เมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First
to Default Swap) หรื อเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการ
หนึง่ ในกลุม่ obligation ซึง่ จะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้
แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุกรายการใน
กลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ ประกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิ ดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้ รับจากสินทรัพ ย์
อ้ างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรื ออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผ้ ซู ื ้อประกันความเสี่ยง
จะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้ กบั ผู้ขายประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกาหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
(7.3) ต้ องใช้ สั ญ ญ ามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) หรื อ สัญ ญามาตรฐานอื่น ตามที่ สานักงานยอมรั บ ซึ่งมี ข้อ ตกลงที่ มี
ลักษณะดังนี ้
(7.3.1)มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
(7.3.2)ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้ สิทธิที่กาหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี ้หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ที่ credit derivatives นันอ้
้ างอิงเสือ่ มเสียไป
(7.3.3)ไม่มีข้อกาหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
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3.13.2 การลงทุนในต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ใน
กรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้ แนวทางที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ดังกล่าว โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี ้ ในกรณี ดังกล่าวจะ
เป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์ นนๆ
ั ้ โดยคานึงถึงและรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การลงทุนในตราสารหรื อสัญ ญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อสัญ ญาดังกล่าวต้ องเสนอขายหรื อ
เป็ นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรื อที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
หรื อเป็ นตราสารของบริ ษัทที่จดั ตังและเสนอขายใน
้
GMS
ส่ วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่ างประเทศทั่วไป
1. ประเภทของตราสารต่ างประเทศ
1.1 ตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ ไป
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรื อหุ้นกู้
1.1.8 ตราสารหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
1.2 เงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
1.3 ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทังนี
้ ้ หากมีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพจาก
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุนเป็ นหุ้น โดยกองทุนรวมได้ รับหุ้นนันมา
้ บริ ษัทจัดการต้ องจาหน่ายหุ้นที่ได้ มา
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่กองทุนได้ รับหุ้นนัน้ โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการ
มีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.4 ตราสาร Basel III
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1.5 ศุกกู
1.6 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดย underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังนี ้
- อัตราดอกเบี ้ย
- อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
- เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
- ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตาม 1.1 – 1.3
- สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่น ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม1.7
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการลงทุนของตราสาร
ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ ตามข้ อ 1 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่
ครบถ้ วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ ย นมื อ ได้ (รวมถึ ง กรณี ที่ เ ป็ น ตั๋ ว แลกเงิ น ตั๋ ว สัญ ญาใช้ เงิ น หรื อ ตราสาร
ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการ
ให้ มีก ารรับ โอนสิท ธิ เรี ย กร้ องในตราสารได้ ต ามวิธี การที่ กฎหมายก าหนด หรื อมี เงื่อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
2.3 มีข้อมูลเกี่ ยวกับตราสารที่ บริ ษั ทจัดการ สามารถเข้ าถึงได้ เพื่ อน ามาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่าว
ต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้การค้ า B/E หรื อ
P/N ดังกล่าวต้ องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2.4.2 สถาบัน การเงิ นต่างประเทศที่ มี ลกั ษณะทานองเดี ยวกับ ผู้รับ ฝากตามหัวข้ อ ประเภทของ
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2 คุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ข้ อ 2.4.1– 2.4.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตั๋วทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ
derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้ อ 1
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งกาหนดโดย
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ามารถ
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เปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ที่อาจทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.5.3 ผู้ออก SN ยิ น ยอมให้ ก องทุน สามารถไถ่ ถ อน SN ดังกล่าวก่ อนครบอายุ เมื่ อ บริ ษั ท
จัดการร้ องขอได้
2.5.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้ องปรากฎว่า SN นันมี
้ ราคาปรากฏใน
ระบบข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือได้ ซงึ่ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล และ บลจ. ต้ อง
ดาเนินการจัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคานวณ
เดียวกับที่ใช้ ในการคานวณราคาที่แสดงในระบบข้ อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บริ ษัท
จัดการทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุด
ทาการของ บลจ. ให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สาคัญ
ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายังบริ ษัทจัดการ ทันที
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สนิ ประเภทหน่ วย CIS ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายต่ างประเทศ
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกาหนดสาหรับตราสารทาง
การเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1 ข้ อ 2.1 - 2.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่เป็ นดังนี ้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กากับ
ดูแ ลด้ านหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ซึ่งเป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ IOSCO หรื อ
เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ที่เป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่
เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
สาหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่าง
เพียงพอทังนี
้ ้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าว
ต้ องมีการจากัดการกู้ยืมไว้ เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราว
เท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
ซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
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1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และ
เมื่อนาทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้ มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วจะต้ องไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกล่าว
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้
1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้ วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนรวมนัน้
1.4.4 มี ก ารลงทุ น ใน derivatives ที่ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนรวมนัน้
1.5 กรณี ที่ ก องทุ น รวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าว ต้ องไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่
เป็ นกรณีที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจาเป็ น และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรื อตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับ
ฝากดังนี ้
1.ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
3.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้ อประเภทของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศส่วนที่ 3 ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรื อตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ข้ อ 1- 9
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่ างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังนี ้
1.1 ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี ้ย
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1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น
1.5 ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปร
ตาม 1.1 - 1.4 หรื อ 1.7
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ น
ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคา
ของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี กองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่
จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น นิติ
บุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแล
โดยหน่วยงานก ากับ ดูแ ลด้ านหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นสมาชิ ก
สามัญของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้ องมีการชาระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านัน้
ต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อ มี
หน้ าที่สง่ มอบสินค้ านันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นดัช นี ที่ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารค านวณไว้ อ ย่ า งชัด เจน โดยมี ก ารระบุ แ หล่ง ข้ อ มู ล ของ
underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตาม
ความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบของดัช นี ทัง้ นี ้ underlying หรื อ ปั จ จัย ดัง กล่า วต้ อ งมี ก าร
เคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน ้าหนัก น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20% ของน ้าหนัก
ทังหมด
้
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3.2.1.2 ดัช นีที่ องค์ ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมี นา้ หนัก น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 35% ของ
น ้าหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ
ทองคาหรื อน ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคาหรื อน ้ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนี
ราคาทองคาหรื อน ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้ วนดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรื อสัญ ญานัน้ โดยตรงแล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
จาก บริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษั ทในเครื อของบริ ษั ทจั ดการ
บริ ษั ท จั ด การ นั น้ ต้ องจั ด ให้ มี ม าตรการป้ องกั น ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้ วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้ อมูล
อย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึง่
อย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี ้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price)
ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคานวณจากราคาสินค้ าและบริ การที่
บริ ษัทจัดการ แสดงให้ เห็นได้ วา่ วิธีการคานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตรา
เงินเฟ้ อได้ อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
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บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอ ต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้ องชาระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน
derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่ บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลด ความ
เสีย่ งการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
(6.1) ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณ และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัท
จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุด
ทาการของบริ ษัทจัดการให้ คานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
(6.2) ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบ
ทันที
(6.3) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้
(7.2.1) Credit Default Swap : ซึ่ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อ้ ประกัน ความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการชาระหนี ้ตาม obligation ของผู้ผกู พันตาม
obligation นัน้ โดยคูส่ ญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้ อง
ชาระเงิ น ตามข้ อ ตกลงซือ้ ประกัน ความเสี่ย งเมื่ อ เกิ ด credit event ขึน้ โดยจะมี ผลให้
ข้ อตกลงซื ้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลง
จะสิน้ สุด ในวัน ครบก าหนดตามปกติ ) ทัง้ นี ้ ไม่ว่า obligation จะมี เพี ย งรายการเดี ย ว
(Single Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มี ห ลายรายการซึ่ ง ก าหนดให้
ผู้ ขายประกั น ความเสี่ ย งมี ห น้ าที่ ช าระหนี เ้ มื่ อ เกิ ด credit event ขึ น้ กั บ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อเมื่อเกิด credit event
ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุม่ obligation ซึง่ จะมี การชาระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรั พ ย์ รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่ อเกิ ด credit event
ขึ ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
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(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสีย่ ง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง
โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรื ออัตรา
ลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผ้ ซู ื ้อประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทน
และส่วนที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กบั ผู้ขายประกันความ
เสีย่ งจนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
(7.3) ต้ อ งใช้ สัญ ญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) หรื อสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลักษณะดังนี ้
(7.3.1)มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
(7.3.2)ไม่มี ข้ อก าหนดที่ ท าให้ สิท ธิ ที่ ก าหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี ห้ รื อ สัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าที่ credit derivatives นันอ้
้ างอิงเสือ่ มเสียไป
(7.3.3)ไม่มีข้อกาหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
3.14 อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สนิ ของกองทุนในประเทศ
และต่ างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมอัตราส่วนการลงทุน และหาก
บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้
แนวทางที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดังกล่าว โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนการดาเนินการ ทังนี
้ ้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ สถานการณ์
นันๆ
้ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ไม่เกิน 35%
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 หรื อข้ อ ไม่จากัดอัตราส่วน
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

38

ข้ อ
4

ประเภททรัพย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale อยูใ่ น
ระดับ investment grade)

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่
มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ ู
ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม
5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์ สนิ
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสาร
ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุ
กูก ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตัง้
ขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale อยูใ่ น
ระดับ investment grade) หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

ตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ น บุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1-5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.1.3.3.1
- 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ >
397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยู่
ในระบบของ regulated market
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ประเภททรัพย์ สนิ
6.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ที่มี
issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.3 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.3.1 ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(reverse repo)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.3.2 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขาย
นอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6
รวมกันไม่เกิน 5%
[ Specific Investment Products (SIP) ]

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)*
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives (derivatives on
organized exchange)

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อ
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บัญชี เว้ น
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
แต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลีย่
สาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก
ตามรอบอายุกองทุน
ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้เฉพาะMFที่มีอายุ
จัดตังขึ
้ ้น
โครงการ ≥ 1 ปี
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
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3
4
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ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรื อ
derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มเี งื่อนไขห้ าม
เปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่
รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ซึง่ จด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตรา
สารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝาก
หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ ีอายุไม่เกินอายุกองทุน
หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับ
อายุกองทุน)
ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo) ไม่เกิน 25%
ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 :
รวมกันไม่เกิน 15%
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
หรื อตราสารกึง่ หนี ้ กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III
ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรื อไม่มี credit rating
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงาน
ของกองทุน ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้ อ
6

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ดังนี ้
6.1 hedging limit :
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ ีอยู่
การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ ง
6.2 non-hedging limit :
global exposure limit
การเข้ าทาธุรกรรม
6.2.1 กรณีกองทุนไม่ มกี ารลงทุนแบบซับซ้ อน1
derivatives ที่มิใช่
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่
เพื่อการลดความเสีย่ ง
เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้ อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ N
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อ
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)
1,2
หมายแหตุ : รายละเอียดของการคานวณ ให้ พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สนิ
ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
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อัตราส่ วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
liability)3 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
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(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
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การเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ผู้ออกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ น
ข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย ไว้ ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด4 ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ Filling ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ น
ตราสาร ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่า
กว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารได้ มกี ารยื่นแบบ Filling ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
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2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานอง
เดียวกับ บุคคลตาม 1 – 9)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF
หรื อ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
2.2 อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

3

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้
จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS)
หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
4
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทัง้ นี ้ การค านวณสัด ส่ว นตามนโยบายการลงทุน และอัต ราส่ว นการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ตอ่ มาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อีก
ต่อไป บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สิน
ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการถัดนับแต่วนั ที่
เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันขาดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ น
กรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
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(3) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทา
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่ อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้
จาหน่ายทรัพย์สนิ นันออกไปหรื
้
อวันที่ทรัพย์สนิ มีการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพ ย์ สินที่ขาดคุณ สมบัติให้ เป็ นไปตาม 1(2)
บริ ษั ท จัด การต้ อ งจัดท ารายงานข้ อ มูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ ไม่สามารถจ าหน่า ย
ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่ อสานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมา
การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการ
ลงทุนเพิ่ม บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1ในส่วนที่ 3
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม(3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการ
ต้ องจัดทารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึง
วันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้ วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม (3)(ก)(ข)
บริ ษั ท จัด การต้ อ งจัดท ารายงานข้ อ มูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ ไม่สามารถจ าหน่า ย
ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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3. หากปรากฎว่ามี การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อหน่ว ยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration
limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน บริ ษัทจัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวัน ที่การ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้ จัดทารายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่
กาหนด และจัดส่ง รายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ท าการ นับ แต่วันครบ
ระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่ว นการ
ลงทุนที่กาหนด และให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่
ไม่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (2)
4. ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณี ดงั ต่อไปนี ้
จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 หรื อข้ อ
3 แล้ วแต่กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริ จาค
5 ในกรณี ที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้
การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 1(2) หรื อข้ อ 2(3) หรื อบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า
การดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจดาเนินการ
ตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องค านึงถึงประโยชน์ ข องผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้ องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ ในการจัด ส่ง รายงานดัง กล่า วให้ กับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การสามารถ
ดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการแทนได้
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ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1 ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อ มทังเหตุ
้ ผลที่ทาให้ มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.รวมทัง้
จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรื อดาเนินการ
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2 ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการใน การ
ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลีย่ นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้ บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้ องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว
บริ ษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้
บังคับ บริ ษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
3. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการจะ
ไม่นบั ช่วงเวลาดังนี ้ รวมด้ วยก็ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ ผ้ ลู งทุนเป็ นสาคัญ
3.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
3.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน
3.3 ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้ องรอการลงทุน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทาการขายคืนหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
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4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1 ช่ องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1.1 กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
5.1.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ก) ผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดการ
ข) ผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัตขิ องธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM)
ค) ผ่านอินเทอร์ เน็ต
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ
10.00 บาท บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ทังนี
้ ้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
150 ล้ านบาท และกาหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่ต่ากว่า 2 วัน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนโดยจะเสนอขายที่บริ ษัทจัดการหรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์ กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐอเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่งรวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ที่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ ยวกับ หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัด การ
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1) – 4)
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อหน่วยลงทุน และคูม่ อื การลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ผู้สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซื ้อต่างๆ ได้ ที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูล สาคัญที่ผ้ ลู งทุน ควร
ทราบพร้ อมกับใบจองซือ้ /ค าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ให้ ผ้ ูที่ สนใจลงทุน และบริ ษั ทจัดการจะจัดให้ มี ห นังสือชี ช้ วน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบจองซื ้อ/
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ที่ที่ทาการทุก
แห่งของ บริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
5.2.2 วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ แรก
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัท
จัดการแต่งตัง้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้จ องซื ้อจะต้ องจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้ วน) โดย
จะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้ บริ การ
อื่นๆที่ต้องการ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งมีคาเตือนเฉพาะสาหรับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ และมีข้อความตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอใช้ บริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) และเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานซึ่งลงนาม
รับรองความถูกต้ องดังต่อไปนี ้ไปที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
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หรื อเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริ ษั ทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ 2 คน
สัง่ ซื ้อ/จองซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน ให้ ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุน
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global
Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ โดยนาสมุดบัญชี
แสดงสิทธิใน หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นดังกล่าว หรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งมีคาเตือนเฉพาะ
สาหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพและมีข้อความตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาแสดงเป็ นหลักฐาน หรื อ เปิ ดผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอื่นใด ที่
สามารถให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน) และ ผู้จองซื ้อ
หน่วยลงทุนสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเศษสตางค์ได้ กบั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวยพร้ อมทังกรอกข้
้
อความในใบคาสัง่ ซื ้อให้ ครบถ้ วนชัดเจน
2.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
2.1.1) กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านสานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อ สานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการ(ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ ในระหว่ า งวัน และเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั ง้ แรก โดย
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาสัง่ ซื ้อ และนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
ไปยื่นที่สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการอาจยกเว้ นมูลค่าขันต
้ ่าสาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กบั ผู้สนใจบางรายได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องประกาศแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ในระหว่างวันและเวลาการเสนอขาย
ครัง้ แรก และเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการ จะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนเข้ ามา
ใหม่ได้ แต่ต้องอยูใ่ นระหว่างวันและเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
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หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
2.1.2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปิ ดบัญชีกองทุนกับทางบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับบัตร
กองทุน ของบริ ษั ท จัด การของบริ ษั ทจัด การตามวิธีก ารและเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท จัด การกาหนด พร้ อมรหัส ซึ่งจะ
สามารถใช้ ในการสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงวิธีการและเงื่อนไขในการออกบัตรกองทุน รวมถึงขอสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกบัตรกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงิ นที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการ หาก
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันโดย
้
ไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึ่งผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการแต่ต้อง
อยูใ่ นระหว่างวันและเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
ก) ผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้ บริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดการ สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่
หมายเลขโทรศัพท์ 1725 (หรื อที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่
ได้ รับฟั งจากระบบซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรื อที่ระบุในคูม่ ือการใช้ บริ การ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวน
เงินไม่รวมหน่วยสตางค์ และสามารถสัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาท) โดยไม่จากัด
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จานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน
www.tmbameastspring.com
ข) ผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย (Automatic Teller Machine : ATM)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ จะต้ องดาเนินการเปิ ด
บั ญ ชี ก อ ง ทุ น เ ปิ ด ที เ อ็ ม บี Global Income เ พื่ อ ก า ร เ ลี ้ ย ง ชี พ ( Open New Fund)ไ ด้ ที่
www.tmbameastspring.com หรื อเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด จึงสามารถ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สั่ง ซื อ้ ได้ ครั ง้ ละไม่ เกิ น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาท) โดยไม่ จ ากั ด จ านวนครั ง้ ต่ อ วัน หรื อ มู ล ค่ า อื่ น ๆ
ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
ค) ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) แล้ ว สามารถทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผ่า นบริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ของบริ ษั ท จัด การได้ ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้สั่งซื อ้ สามารถปฏิ บัติ ต าม
ขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ านที่ถูกต้ องเพื่อเข้ าสู่
ระบบ และสามารถขอเปิ ดกองทุนก่อนการลงทุนครัง้ แรก หรื อใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบตั ิจนครบขันตอน
้
การสัง่ ซื ้อ ระบบจะทบทวนการทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าบาทจุด
เก้ าสิ บ เก้ าสตางค์ ) โดยไม่ จ ากั ด จ านวนครั ง้ ต่ อ วัน หรื อ มู ล ค่ า อื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท จั ด กา รจะแจ้ งในอนาคต
ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
2.2) กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนบางกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเพื่อ
จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดที เอ็ ม บี Global Income เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ในการเสนอขายครั ง้ แรกได้
ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนดในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 8
5.2.3 การรับชาระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่าน
ธนาคาร) เช็ ค ดราฟต์ หรื อวิธีก ารอื่ น ใดที่อ าจเพิ่ ม เติ ม ในภายหลัง ทัง้ นี ้ บลจ.ทหารไทย จะแจ้ งให้ สานัก งา น

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

53

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีกระแสรายวัน ในนาม “กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพือ่ การเลีย้ งชี พ” ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(2) กรณีที่สงั่ ซื ้อผ่านสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงิ น สด (รวมถึ ง การโอนเงิ น ผ่ า นธนาคาร) เช็ ค ดราฟต์ ค าสั่ง จ่ า ยเงิ น หรื อ ค าสั่ง หัก บัญ ชี เงิ น ฝากธนาคาร
โดยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรื อคาสัง่ หักบัญชี เงินฝากธนาคารจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ า ย บั ญ ชี ก ระ แ ส รา ย วั น ใน น า ม “ก อ งทุ น เปิ ด ที เอ็ ม บี Global Income เพื ่ อ ก า รเลี ้ ย งชี พ ” โด ย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)” หรื อที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
(3) กรณี ที่สงั่ ซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (“ผู้สนับสนุนการขายฯ”) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร) เช็ค หรื อดราฟต์ โดยจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่ ง จ่ า ยบั ญ ชี กระแสรายวั น ในนาม “บั ญ ชี จองซื ้ อหน่ ว ย ลงทุ น ของ บลจ.ทหารไทย โด ย
(ชื ่อผูส้ นับสนุนการขายฯ)”
เมื่อสานักงานผู้รับสัง่ ซื ้อข้ างต้ นได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว สานักงานผู้รับคาสัง่ ซื ้อดังกล่าว
จะออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว และสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อบริ ษัทจัดการ จะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
บริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14 ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะไม่สามารถยกเลิก
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นพิเศษ หากมีดอกเบี ้ยรับเกิดขึ ้นในบัญชี
จองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) - (3) ทางบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ ไขและ/หรื อยกเลิกรายการคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วย
รวมถึงกาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
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5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อไม่เกิน 100 ล้ านหน่วย ผู้สงั่ ซื ้อทุกคนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จานวนที่สงั่ ซื ้อ
ในกรณี ที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการ บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิ นจานวน
เงินทุนโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการหรื อไม่เกิน 150 ล้ านบาท
ในกรณี ที่การเสนอขายครัง้ แรกมีผ้ สู งั่ ซื ้อเกินกว่าจานวนที่เสนอขาย บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกในระบบซือ้ ขายหน่วยลงทุนของบริ ษั ท
จัดการ
ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจานวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ ซื ้อโดยจานวนที่จดั สรรจะเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยตามจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้ บลจ.ทหารไทยขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุน หากกรณีที่มลู ค่าที่ได้ รับการจัดสรรต่ากว่า 1,000 บาท หรื อ 100 หน่วย หรื อ
เมื่อบริ ษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้
ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลที่ได้ รับการ
จัดสรรเป็ น
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
5.2.5 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้
แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

55

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถงึ 35 ราย หรื อจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย
แต่มีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมดต
ั้
่ากว่า 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) และบริ ษัทจัดการ
ประสงค์จะยุติโครงการ หรื อ ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการ
ยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.4 ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเงินบาทตาม
วิธีการขอรับเงินที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อตามคาสัง่ ของลูกค้ าให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในหนึง่ เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาหนดเวลาได้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1 ช่ องทางการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1.1 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
6.1.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
6.1.3 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
6.1.4 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการพร้ อมกับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของ บริ ษัทจัดการ และ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทุกวันในเวลาทาการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วงปลายปี เพื่อป้องกันมิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้
รับหน่วยลงทุนภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นันๆ
้ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื ้อ
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หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิ น
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิ เสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
6.2.1 การขอเปิ ดบัญชี
1) ผู้สนใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการ
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการจะต้ องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กับบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่ง
มี ค าเตื อ นเฉพาะส าหรั บ การลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลีย้ งชี พ และมี ข้ อ ความตามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ครบถ้ วนชัดเจนและส่งหลักฐานประกอบคาขอตามที่ระบุ
ไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2 1)
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนเปิ ดของบริ ษัทจัดการแล้ ว ซึ่งมีการระบุคาเตือนเฉพาะสาหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพให้ ครบถ้ วนชัดเจน สามารถกรอกใบคาสัง่ ซื ้อและส่งหลักฐานประกอบตามที่
ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 5.2.2 2) ต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน โดยไม่ต้องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุน
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บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธี การ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ
ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนดังกล่าว
โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
6.2.2 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัด การจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ใน
การออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในการชาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั การโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชาระด้ วยเงินจนเต็มค่า จะ
หักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หากเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดจากระบบงาน บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น จะด าเนิ น งานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื ้อ
ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนดังกล่าว
โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
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1) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย
ระหว่างเวลาทาการที่กาหนดโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ
สิ ้นวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายนัน้ บวกด้ วยค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ
หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
บริ ษัทจัดการหรื อสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้
ผู้สนใจซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมตามข้ อ 5.2.2
สาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) และ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทา
การสั่งซื อ้ หน่ว ยลงทุน เป็ นเศษสตางค์ ได้ กับ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น บางแห่ง ที่ ระบบคอมพิ วเตอร์
เอื ้ออานวย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
คาขอใช้ บริ การอื่นๆให้ ครบถ้ วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ ามี) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอใช้
บริ การอื่นๆ พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจัดการอาจยกเว้ นมูลค่าขัน้ ต่าสาหรับการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกให้ กับผู้สนใจบางรายได้ โดยไม่จาเป็ นต้ อง
ประกาศแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่า
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทา
การซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้
ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
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ทัง้ นี ้ ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถท าการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ต่อบริ ษั ท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพียงแต่กรอกใบคาสัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน และจะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 14
2) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ จะต้ องยื่นคาขอใช้
บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมสาเนาบัตร
ประชาชนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หลังจากนันบริ
้ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ กบั
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ในการเข้ ามาใช้ บ ริ ก ารนี เ้ ป็ นครั ง้ แรก ระบบจะให้ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน ท าการเปลี่ย นแปลงรหัสผ่า นที่ ได้ รับ เป็ น
รหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้
ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการนี ้ ผู้ถือ หน่วยลงทุน
สามารถใช้ บริ การได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ การนี ้ทราบ

บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามที่ได้ แจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องพิมพ์ หรื อเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการ
ทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
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การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไปซึง่ เป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ในกรณีผ้ สู งั่ ซื ้อประสงค์สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการให้ ผู้
สัง่ ซื ้อติดต่อใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) โดยให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อปฏิบตั ิ
ตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้ บนเครื อข่ายดังกล่าว ผู้สงั่ ซื ้อต้ องระบุรหัสผู้ใ ช้ และรหัสผ่านที่ถกู ต้ อง
เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ จากนันจึ
้ งเลือกรหัสบริ การซื ้อหน่วยลงทุน และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อ ระบบจะทบทวน
การทารายการดังกล่าวและให้ ยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ ซื ้อได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อมูลค่าอื่นๆ
ที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
3) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ภายหลังจากที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละ
เท่ า ๆ กั น สามารถกรอกค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ด้ วยตนเองผ่ า นอิ นเตอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การ
(www.tmbameastspring.com) หรื อ กรอก “ใบค าขอใช้ บ ริ ก ารการวางแผนการลงทุน อัต โนมัติ ” ได้ ที่ บ ริ ษั ท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทาการเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถาม
ได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ก่อนที่ทา่ นจะทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่านจะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของ
บัญชีที่ทา่ นประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด
บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รายการซื ้อของงวดดังกล่าว
คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
เท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถรับคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวได้ โดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต
บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ ซื ้อหรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอยกเลิก
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บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เป็ นหลักฐานใน
การทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
4) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็ น
บัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการของ
บริ ษั ท จัด การ จนถึ ง เวลา 15.30 น. ที่ ห มายเลขโทรศัพ ท์ 1725 กด 1 โดยเจ้ าหน้ าที่ จ ะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์
จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริ การนี ้ทราบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ จะต้ องมีบญ
ั ชีหกั เงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ แจ้ งไว้
กับเจ้ าหน้ าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อนัน้ ซึง่ ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ถ้าต้ องการ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทาการซือ้ ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนดข้ างต้ นของวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
ซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื อ้ ขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็ บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการในการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ ถื อ ว่า เป็ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน รวม ทัง้ นี ้
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
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เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบ
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และจะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
6.2.3 การเสนอขายหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
รายละเอียดตามข้ อกาหนดอื่น ๆ : ข้ อ 20.9.1
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเว้ นแต่กรณีตามข้ อ
6.2.5 ข้ อ 6.2.6 ข้ อ 11 หรื อข้ อ 12 และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อบริ ษัทจัดการ
พบว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ ได้ รับการยกเว้ นตามที่ระบุไว้
ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 18
2) ขายหน่ ว ยลงทุ น ตามจ านวนทั ง้ หมดที่ มี ค าสั่ ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ในวั น ท าการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุ น
และเพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ ข ายในวัน ท าการที่ 2 ถั ด จากวัน ท าการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า ว โดย
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนโครงการจัดการกองทุนรวมตาม ข้ อ 11
3) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยคานวณจากจานวนเงิ นที่สงั่ ซื ้อและชาระเต็มจานวน
หารด้ วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทาการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับ
ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน จานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5
ตาแหน่งและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
4.1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
4.2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
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4.3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4.4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
4.5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 4.1 – 4.4
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่า
เป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คหรื อดราฟต์ หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขายให้
ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ วันทาการถัดจาก
วันทาการซื ้อขายถัดไป ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เช็คหรื อดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทาการถัด
จากวันทาการซื ้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่ชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเข้ าบัญชีเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ รับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
แล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้
หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผู้สงั่ ซื ้อ
ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
6.2.5 ข้ อจากัดการลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
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ก) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ข) ค าสั่ง ซื อ้ โดยผู้ล งทุ น ที่ ไม่ มี สัญ ชาติ ไทยและมี ภูมิ ล าเนาหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู่ในต่ า งประเทศที่ มี มูล ค่ า มากกว่ า
10 ล้ านบาท หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้ านบาท
ค) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ที่จะมีผลให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหน่วยลงทุน เว้ น แต่ในกรณี ที่ เป็ นบุค คลหรื อ นิ ติ บุค คลที่ ได้ รับ การผ่อ นผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ง) ในการซือ้ หน่วยลงทุน บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิ เสธการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนใดๆที่ บริ ษั ทจัดการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซือ้ ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
6.2.6 การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร
บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรเมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์ ก ารรั บ ค าสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ต่ อ ไปตามปกติ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารกองทุน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อกองทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการเห็นควรให้ กองทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อเห็นควรให้
รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ บริ ษัทจัดการจะประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อติดประกาศ
ดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ เพิ่มวิธีการ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อ
ระงับ เปลี่ ย นแปลง หรื อ เลื่ อ นวัน และเวลาท าการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลงทุน ใน
ต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทาการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรื อกรณีอื่นใด ที่
อาจมีผลกระทบต่อการรับคาสัง่ ซื ้อขายของกองทุน หรื อเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ ของกองทุน โดยรวม โดยถื อว่าได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุน แล้ ว ทัง้ นี ้ หากมี การ
เปลี่ย นแปลงรายละเอี ยดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ท ราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 วัน เว้ น แต่
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
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น้ อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่
(1) บริ ษัทจัดการ
(2) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(3) เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)
(4) เจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิการให้ บริ การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
หรื อเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ(call center) หรื อไปตามที่ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
เท่านัน้ หรื อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม (Q&A) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะขายคืน
หน่วยลงทุนต้ องติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนก่อนทารายการทุกครัง้
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข
เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนดังกล่าว โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัท
จัดการกาหนด
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การขายคื นหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนต้ องชาระคืน สิท ธิ ประโยชน์ ท างภาษี ดังนั น้
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องศึกษา และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายภาษี อากร
ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ ด้ วยเหตุ สู ง อายุ ทุ พ พลภาพ หรื อ ตาย
ตามกฎหมายภาษี อากร บริ ษั ท จัด การมีห น้ าที่ หัก ภาษี ณ ที่จ่ าย ในอัต ราที่ ก รมสรรพากรก าหนด
จากผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
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7.4.1 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้ องกรอกรายละเอี ยดในคาสัง่ ขายคืน หน่วยลงทุน ให้ ค รบถ้ วน โดยระบุ
จานวนเงินสุทธิ ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเป็ นจานวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืน พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สงั่ ขาย
คืน และนาไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัท
จัดการกาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการ
บันทึกข้ อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
แล้ วเท่านัน้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
7.4.1.2 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
โด ย บ ริ ก า ร ข า ย ห น่ ว ย ล ง ทุ น ท า ง เค รื อ ข่ า ย อิ น เท อ ร์ เน็ ต ข อ ง บ ริ ษั ท จั ด ก า ร
(www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน
ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน)โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อ
มูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคต ซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
7.4.1.3 การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ บริ การนีเ้ ฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญ ชี กองทุนเป็ นบัญ ชี
ประเภทบุคคลธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม และไม่เป็ นบัญชีประเภทนิติบคุ คล
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัท
จัด การจะต้ องมีบัญ ชีก องทุน เป็ นบัญ ชี ประเภทบุคคล และจะต้ องไม่เป็ นบัญ ชี ร่วม จึงจะท า
รายการผ่านบริ การนี ้ได้
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการได้
ทุกวันทาการ ตามเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 กด 1โดยเจ้ าหน้ าที่
จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้

7.4.2 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
รายละเอียดตามข้ อกาหนดอื่น ๆ : ข้ อ 20.9.2
7.5 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ซึ่งบริ ษัทจัดการ
จะกาหนดวันดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ช้ วนส่วนสรุ ป หรื อใน www.tmbameastspring.com หรื อ ปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา
ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทาการรับซือ้ คืนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบใน
www.tmbameastspring.com หรื อ ปิ ดประกาศ ณ ส านัก งานบริ ษั ท จัด การ และส านัก งานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และสาขา หรื อช่องทางอื่นใด
อื่นๆโปรดระบุ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิ ชย์ จนถึงเวลา
15.30 น. และเป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายและรับซื ้อคืนกาหนด
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการทาง
โทรศัพท์ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. และเป็ นไปตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริ การซื ้อขาย
กองทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อ
ผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เครื่ องเปิ ดให้ บริ การ
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การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการถัดจากวันทา
การซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กาหนด หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือเป็ นการสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจาก
วันทาการซือ้ ขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวัน ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็ น
เกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 30 วัน เว้ น แต่ ก ารเปลี่ย นแปลงดังกล่า วข้ า งต้ น เป็ นการเปลี่ย นแปลงที่ เป็ น
ประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ ซื ้อคืน และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม :
การรับชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับ ซือ้ คื นหน่วยลงทุน (โดยมิ ให้ นับ รวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุน รวมซึ่งบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ระบุเกี่ ย วกับ วัน หยุดท าการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี ้ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
1) ในกรณี ที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงิ นเข้ าบัญชีเงิน
ฝากที่ธนาคารพาณิ ชย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทา
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การในต่างประเทศของผู้ป ระกอบธุรกิ จการ จัด การกองทุนต่างประเทศที่ มีลักษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
2) ในกรณี ที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะออกเช็ ค ในนามผู้ถื อ หน่วยลงทุน ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่วัน รั บ ซื อ้ คื น หน่วยลงทุน
(โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มี ลัก ษณะในท านองเดี ย วกับ ธุ รกิ จ การจัด การกองทุน รวมซึ่งบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมได้ ระบุ
เกี่ ย วกับ วัน หยุด ท าการในต่ า งประเทศดังกล่า วไว้ แ ล้ ว ในโครงการ) และจัด ส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการถัดจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามข้ อ 10
3) ในกรณีที่การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยนาเช็คในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานคร
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุนและนาเช็คดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรื อทาการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทา
การในต่างประเทศของผู้ป ระกอบธุรกิ จ การจัด การกองทุน ต่างประเทศที่ มี ลักษณ ะในท านอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ) ทังนี
้ ้หากธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ นาเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดัง กล่าวจะเป็ นภาระของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมวิธีการการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่น
ใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถ
แจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดเพิ่มเติม
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บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีกองทุน และบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ์ ที่จะปิ ดบัญ ชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจานวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรื อจานวนเงินสุทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการของ
บริ ษัทจัดการตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขาย
คืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการก่อน
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนได้ มี
คาสัง่ ขายคืนไว้ เว้ นแต่กรณีตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้ อ 11 หรื อ ข้ อ 12
หากเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดจากระบบงาน บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น จะด าเนิ น งานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ า มี )
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่ ขายคืน หรื อเครื่ องฝาก
ถอนเงิ น อัต โนมัติ เป็ นเพี ย งเอกสารบัน ทึ ก รายการเท่ า นัน้ ไม่ ใ ช่ ห ลัก ฐานในการท ารายการอย่ า งสมบู ร ณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการ
ทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ไม่มี -
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8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1 ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
8.1.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
8.1.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ(ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
8.1.3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
8.1.4 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
8.2 รายละเอียดช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง(กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการโดยบริ ษัท
จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และหรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) และหรื อค่าใช้ จ่าย หรื อ ค่าเบี ้ยปรับ
หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนปลายทาง
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ถื อ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตัง้
ขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทัง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จั ดการที่ตงั ้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1)–4)
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมิให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปยังกองทุนรวม
อื่นที่มิใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ยกเว้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ น
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้ไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของ
บริ ษั ทจัดการบางกองทุน เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นระยะ เป็ นต้ น โดยใน
อนาคตบริ ษั ทจัด การขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ มีการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับ
กองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการบางกองทุน ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการดาเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัท
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จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน หรื อประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การ
จั ด การของบริ ษั ท จั ด การมายั ง กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ภายใต้ การจั ด การของบริ ษั ท จั ด การ
หรื อการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ และ
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น หากการสับเปลี่ยนนัน้ ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางภายในวันทาการสุดท้ ายของปี นัน้ ๆ เพื่อประโยชน์ ในการแสดงรายงานในหนังสือ
รับรองการซื ้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน ต้ นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินสุทธิที่ต้อ งการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวน
หน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่าย ค่าเบี ้ยปรับ
หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ต้ น ทาง บริ ษั ท จัด การจะถื อ ว่ า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประสงค์
จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับ
ใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ และ/หรื อความถี่ในการออกใบยืนยันการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อ
ถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด การจะประกาศล่ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 3 วัน ก่ อ นการหยุด รั บ ค าสั่ง สับ เปลี่ ย น
ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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หากเกิดข้ อผิดพลาดจากระบบงาน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะดาเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี) ให้
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเครื่ องพิมพ์ของผู้สงั่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐาน
ในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไข เกี่ยวกับการ
ซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการ
เปลีย่ นดังกล่าว โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
8.2.1 รูปแบบการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1. การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ระหว่ า งกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ภายใต้ การจั ด การของ
บริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุน ต้ นทาง จานวนเงิ นสุท ธิ ห รื อจานวนหน่วยลงทุน ที่
ต้ องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดง
สิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ น ทาง และกองทุน ปลายทาง (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการมายังกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุน ต้ นทาง จานวนเงิ นสุท ธิ ห รื อจานวนหน่วยลงทุน ที่
ต้ องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดง
สิท ธิ ในหน่ว ยลงทุน ของกองทุน ต้ น ทาง และกองทุน ปลายทาง (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
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3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
อื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริ ษัทจัดการ (รับโอน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่อยู่
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นมายังกองทุนนี ้ สามารถทาได้ โดยการกรอกรายละเอียดใน ”
ใบคาสัง่ รับโอน RMF จาก บลจ.อื่น” โดยไม่ต้องระบุจานวนเงินที่ต้องการโอน พร้ อมทัง้ นาสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน ไปยื่นต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ ซือ้ คืน โดยบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
บริ ษัทจัดการจะยึดถือจานวนเงิน ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชี พ ของบริ ษั ท จัด การอื่ น ตามที่ ได้ ระบุ ใ นหนัง สื อ รั บ รองการโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ ชื่อของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และมีการนาส่งเงิ นลงทุน โดยบริ ษั ท จัดการนัน้ ๆ โดยเช็ ค หรื อเงิน โอน หรื อ วิธีการอื่นใด
เป็ นเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพนี ้
บริ ษั ท จัด การจะถื อ วัน ที่ ท ารายการสับ เปลี่ย นเข้ า ให้ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ระบุไว้ ใน ข้ อ 8.2.2
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น (กองทุนต้ นทาง) นาส่ง
เงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรื อ วิธีการอื่นใด ล่าช้ ากว่าวันที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษี อากร บริ ษัท
จัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อ มิใช่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ประจาปี
4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นสามารถทาได้ โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบ
คาสัง่ โอน RMF ไปยัง บลจ. อื่น” โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขาย
คืนกองทุนต้ นทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลีย่ น
ออกจากกองทุนต้ นทาง ชื่อกองทุนปลายทาง และชื่อบริ ษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้ อมทัง้
นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพื่อประกอบการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปยื่นที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนโดยบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทจัดการของ
กองทุนปลายทางนันถึ
้ งการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง
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บริ ษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณี ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชี พ
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการที่รับผิดชอบดาเนินการกองทุนรวม
เพื่ อการเลีย้ งชี พ ดังกล่าวตามที่ ระบุไว้ ในใบค าขอสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วัน ท าการ
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดงั กล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการกาหนดเงื่อนไขการสับเปลีย่ นที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
8.2.2 วิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุม่ กองทุน "ทหารไทย" หรื อ “ทีเอ็มบี” ตังแต่
้ สองกองทุนขึ ้นไปสามารถ
สัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยวิธีการต่อไปนี ้
(1) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรื อตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด ในราคาตามข้ อ 8.2.4
ในการสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น นัน้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน จะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดใน ใบค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิ หรื อจานวนหน่วย
ลงทุนที่ต้องการจะสับ เปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับแสดงสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นข้ อกาหนด
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการ
สั บ เปลี่ ย นนั น้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ แล้ ว และจะเพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ปลายทาง
ตามรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบริ ษั ท จั ด การ (ผ่ า น
อินเตอร์ เน็ต)
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ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วัน โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com)
การสั่งสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น. ในวัน ท าการซื อ้ ขายให้ ถื อ ว่า เป็ นการสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื ้อขายหรื อการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป
และใช้ เกณฑ์การคานวณราคาในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้ บริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการตามที่ได้ แสดงไว้
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและทาการยืนยันความถูกต้ องเพื่อให้ รายการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ โดย
บริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท (www.tmbameastspring.com)
สามารถทารายการได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสับเปลี่ยนเป็ นจานวนเงิน หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุน
ได้ ครัง้ ละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน)โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน หรื อ
มูลค่าอื่นๆที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งในอนาคตซึง่ จะประกาศใน www.tmbameastspring.com
(3) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan :
AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกาหนด
ค าสั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ด้ วยตั ว เองผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต ของบริ ษั ทจั ด การ
(www.tmbameastspring.com)หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้น
ในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ
ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นใบคาสั่ งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง
จานวนเงินหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ สับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และ
กาหนดวันที่ให้ ทารายการสับเปลี่ยนเป็ นลาดับวันที่ของสัปดาห์หรื อของเดื อนหรื อของไตรมาสหรื อ
ของปี ที่ต้องการทารายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังระบุ
้ วา่ จะเลือกให้ ทารายการในวันทา
การก่อนหรื อหลังวันที่ต้องการในกรณีที่วนั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการซื ้อขายของบริ ษัทจัดการ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรื อคาขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้ อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อยเท่านัน้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อคา
ขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการอาจใช้ เวลาในการรวบรวมคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรื อคาขอยกเลิกดังกล่าวให้ แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 2

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

77

สัปดาห์นบั จากวันที่ยื่นคาขอทารายการคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อวันที่ยื่นคาขอ
ยกเลิก
(4) การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะให้ บ ริ ก ารนี ้ เฉพาะผู้ถือ หน่วยลงทุน ที่ มีบัญ ชี ก องทุน เป็ นบัญ ชี
ประเภทบุคคล และไม่เป็ นบัญชีร่วม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการตามเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 กด
1 โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการ
ทุกครัง้
ในการสั่งสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุน ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะต้ อ งแจ้ งกองทุน ที่ ต้ อ งการสับ เปลี่ย นแก่
เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินหรื อจานวนหน่ วย
ลงทุนที่ต้องการสับเปลีย่ นจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลีย่ นเข้ า
การสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ภายในเวลาที่ ก าหนดในวัน ท าการซื อ้ ขายให้ ถื อ ว่า เป็ นการสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการเอกสารเพื่อเก็บ ไว้ เป็ นหลักฐานในการทารายการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทาการส่งเอกสารการยืนยันการทารายการผ่านเครื่ องโทรสารได้
8.2.3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
รายละเอียดตามข้ อกาหนดอื่น ๆ : ข้ อ 20.9.3
8.2.4 ราคาขายและราคารับซื ้อคืนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน จะกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืน ดังนี ้
1) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทาง การกาหนดราคารับซื ้อคืนจะใช้ ราคารับซื ้อของวันที่การ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมีผล ที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการถัดไป หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ และค่าใช้ จา่ ย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
2) ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง การกาหนดราคาขายจะใช้ ราคาขายของวันที่สบั เปลีย่ น
หน่วยลงทุนมีผล ที่คานวณได้ เมือ่ สิ ้นวันทาการถัดไป บวกด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์
และค่าใช้ จา่ ย ค่าเบี ้ยปรับ หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ ามี)
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8.2.5 ระยะเวลาในการสับเปลีย่ น : ทุกวันทาการซื ้อขาย
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณี บ ริ ษั ท จัด การไม่ สามารถช าระค่า ขายคื น หน่ว ยลงทุน เป็ นเงิ น และจะช าระค่า ขายคื น หน่ว ยลงทุน เป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการต้ องได้ รับ
มติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดการจะเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการ พิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มี เหตุ ที่ ท าให้ กองทุ น รวมไม่ ได้ รั บ ช าระเงิ น จากหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ ต าม
กาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถื อ หน่วยลงทุน มี ค าสั่งขายคื น หน่ วยลงทุน ก่ อ นหรื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การ พบว่า
ราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถูก ต้ อ งตามที่ ร ะบุ ไว้ ในส่ว นรายละเอี ย ดโครงการจัด การกองทุน รวมข้ อ 16
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 10.1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่ อ นก าหนดช าระค่ า ขายคื น พร้ อมทัง้ จัด ส่ ง รายงานที่ แ สดงเหตุ ผ ลของการเลื่ อ น
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 10.1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ต ามข้ อ 10.1(2) ต่อ สานัก งานโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมจะมอบหมายให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อ นกาหนดช าระค่าขายคื น หากมี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน สัง่ ขายคื น หน่วยลงทุน ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับ
วันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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10.3 ให้ บริ ษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
10.4 ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ น
วันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนสาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณี
ดังกล่า วไม่ น้ อยกว่า ห้ าวัน ท าการก่ อ นถึ งวัน หยุด ท าการกรณี พิ เศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่ เปิ ดเผย
ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
11. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน:
11.1 บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้
กระทาได้ ไม่เกินหนึง่ วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมี เหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น
ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มี เหตุก ารณ์ ที่ ท าให้ ไม่ สามารถแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต่า งประเทศได้ อ ย่า งเสรี และท าให้ ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
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(ค) มี เหตุ ที่ ท าให้ กองทุ น รวมไม่ ได้ รั บ ช าระเงิ น จากหลัก ทรั พ ย์ ห รื อทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ ต าม
กาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบัติตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มี
อานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้ จักลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จ จริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3
วันทาการ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบ
ถึงการไม่ข ายหรื อไม่รับ ซื อ้ คื น หน่วยลงทุน โดยพลัน และหากเป็ นเหตุต ามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่
ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวม
เปิ ดนันให้
้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
หรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทาการ ให้ บริ ษัท
จัดการดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการ
ก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้
ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ
โดยพลัน
12. การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่
ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศซึง่ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
13.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
1) พลเมือ งสหรัฐ อเมริ กา หรื อ ผู้มี ถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริ กา (ซึ่งรวมถึ งดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ที่ มี ห นังสื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั ง้ นี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จัดการที่
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
13.2 บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิทธิ ที่จ ะไม่จัด สรรหน่ว ยลงทุน เมื่ อบริ ษั ท จัด การพบว่าบุค คลใดหรื อกลุ่ม บุค คล
เดียวกันใดได้ จองหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเป็ นเหตุที่อาจทาให้ ได้ รับการจัดสรรเกิ นกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุน
13.3 บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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13.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 กรณียกเว้ นให้ โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข ซึง่ ได้ แก่ กรณีที่เ ป็ นการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพหรื อรับโอนเงิน
ดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น ทังนี
้ ้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการโอน
เงินดังกล่าว
ทังนี
้ ้ “เงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ” ตามข้ อ 13.4 ให้ หมายความดังนี ้
(1) เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(2) เงินตาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3 กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด / จานวน /อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0865 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.7120 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หัก
ด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์ สิน
ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ
วันที่คานวณ
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15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี :
ประมาณการค่า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ วยลงทุน รายปี ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.2140 ต่ อ ปี ของมูลค่ า
ทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมู ลค่าหนีส้ ิน ทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
หากมีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นในอนาคต จะเรี ยกเก็บตามทีจ่ ่ายจริ ง
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
หากมีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นในอนาคต จะเรี ยกเก็บตามทีจ่ ่ายจริ ง
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วย
มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
1. อากรแสตมป์และค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสาร ตามที่จ่ายจริ ง
2. ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการสอบบัญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศสมาคม
3. ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียน
เลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริ ง
4. ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ผู้ รั บ ฝา ก
หลักทรัพย์ สินในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ใน
ต่างประเทศของกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
5. ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าภาษี อากร ที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพ ย์สิน
หรื อ หลักทรั พ ย์ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับ มอบ ส่งมอบ ดูแล เก็ บ รัก ษา
ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้ จ่าย
ของศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้ บริ การทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรื อความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงใน
ั้
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และต่างประเทศ เช่น สัญ ญา Forward, Swap, Future และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริ ง
รวมถึงค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
6. ค่ า ใช้ จ่ า ย (ถ้ ามี ) ในการด าเนิ น คดี ข องผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ที่ ฟ้ องร้ องให้ บริ ษั ท จั ด การปฏิ บั ติ ห น้ าที่
หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับ
คาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริ ง
7. ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆ
ของกองทุนตามที่จ่ายจริ ง
8. ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อ ชาระเงินค่าขาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆในการมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรี ยกเก็ บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ ค
ตามที่จ่ายจริ ง (ถ้ ามี)
9. ค่ า ธรรมเนี ย ม ส าหรั บ การใช้ บริ การทดรองจ่ า ยเงิ น เพื่ อช าระราคาหลั ก ทรั พ ย์ ล่ ว งหน้ าจาก
global custodian ส าหรั บ กรณี ก ารลงทุ น ในต่ า งประเทศ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการผิ ด นัด ช าระราคา
(failed trade) ตามที่จ่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ทั ง้ หมดที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น เป็ นอั ต ราที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แล้ ว
ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรื อ ภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมค่าใช้ จ่าย
ทังหมดข้
้
างต้ นจะเป็ นภาระของกองทุน
การค านวณ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การกองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ละค่ า ธรรมเนี ย ม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มูลค่าทรัพย์ สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ ของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐาน
ในการคานวณและจะเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
การคานวณค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 1 ถึง 5 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง และ
ในทางบั ญ ชี จ ะตั ด จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทุ น ครั ง้ เดี ย วทั ง้ จ านวน ยกเว้ นค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ 2
โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี
สาหรับค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 6 ถึง 8 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดยในทาง
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บัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จาก
ค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ทังนี
้ ้การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ 9 ในส่ ว นค่ า ใช้ บริ ก ารทดรองจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ช าระราคาหลัก ทรั พ ย์ ล่ ว งหน้ า จาก
global custodian สาหรับกรณี การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed
trade) นัน้ จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ ว
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
ไม่มี
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
ไม่มี
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง
ไม่มี
กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลายทาง
ไม่มี
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์ที่จะให้ ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ ไม่
เกิน 50 บาท
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (exit fee) :
ไม่มี

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

86

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ไม่เกิ น 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่ อใช้ ในการค านวณราคาขายหรื อ รับ ซือ้ คื นหน่วยลงทุน และส่ว นต่า ง
ดังกล่าวจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปในราคาขาย หรื อราคารับซื ้อคืน.หรื อราคาสับเปลี่ยนเข้ า
หรื อราคาสับเปลีย่ นออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อนาไปชาระ
เป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะเปลี่ย นแปลงอัต ราการก าหนดส่วนต่างมูลค่าหน่ วยลงทุน ดังกล่าวให้
สอดคล้ องกับอัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ข้ อมูลในทะเบียน ตามที่จ่ายจริ ง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
ภายใต้ บริ ษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยทราบล่วงหน้ า
2. ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 15.3.1 ถึง 15.3.6 เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
15.4 วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

87

15.5 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการหรื อทางหนังสือพิมพ์
หรื อจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ ว
2. กรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ อ งดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในwww.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
เดิมตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการจะขึ ้นค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว บริ ษัจดั การจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3.2 กรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง ตามข้ อ 1วรรคสอง และ 3 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
15.6 หมายเหตุ :
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วย
ลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง :
16.1 วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

88

16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป โดยบริ ษัทจะ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทัง้ นี ้ ทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่า งประเทศ ที่ มิ ได้ มี ก ารท าสัญ ญาประกัน ความเสี่ย ง บริ ษั ท จัด การจะใช้ อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสกุ ล
ต่างประเทศ(Spot Rate) ของวันทาการซื ้อขายก่อนวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ
เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ คา่ กลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg
หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนภายในวัน
ทาการถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่า
หน่ ว ยลงทุ น ของสิ น้ วัน ท าการซื อ้ ขายนั น้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการค านวณราคาขายและรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น
โดยจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุน หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศที่มิได้ มีการทาสัญญาประกันความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศ (Spot Rate) ของวันทาการซื ้อขายก่อนวันคานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ เวลา
ประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายเป็ น
เกณฑ์ในการคานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรื อ
Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลงการใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนได้ ภายใต้ ค วามเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดย
ถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
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(ก) กรณีเป็ นกองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ครัง้ ห่างกันตังแต่
้ หนึง่ เดือนขึ ้นไป บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันทาการสุดท้ ายของเดือน ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริ ษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสกุลเงินบาทของวันทาการซื ้อขายล่าสุด ภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปั น ผล
ภายใน 2 วันทาการถัดไป (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลีย่ นตามที่กาหนดในข้ างต้ นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการอาจนาอัตรา
แลกเปลีย่ นอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันมาใช้ แทนโดยอนุโลม
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที่เป็ นสกุลเงินบาทหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายล่าสุดก่อนหน้ าวันที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น
ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศได้ กระทาการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center)
หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายในสองวันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศ ผ่าน website ของบริ ษัทจัดการ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ
ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
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(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การด้ วยวิ ธี ก ารใด ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ล งทุ น ทราบข้ อ มู ล ดัง กล่ า วในช่ อ งทางที่ เหมาะสม
เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้
ประโยชน์ จากข้ อมูลในการตัด สินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษั ทจัด การ
และสถานที่ทุกแห่งที่ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ ซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณี ของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจาก
ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ องตัง้ แต่ ห นึ่ ง สตางค์ ขึ น้ ไป แต่ ไม่ ถึ งร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อง
บริ ษั ท จัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ท ราบถึ งความผิด พลาดภายใน 7 วันท าการนับ
แต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และจัดให้ มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
เพื่ อให้ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี รายการอย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถู กต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับ
แต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดั งต่อไปนี ้เฉพาะวันที่
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการ ถัด
จากวันที่บริ ษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน
ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนา
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
บริ ษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษั ท จั ด การจะจ่ า ยเงิ น ของบริ ษั ท จั ด การเองเป็ นจ านวนเท่ า กั บ ส่ ว นต่ า งของราคาที่ ข าดอยู่
หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่
ถึงหนึง่ ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุน เปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม
2(ก) บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17 ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ

94

(กรณีกองทุนมีประกัน)
: ไม่มี
17.4 ชื่อ ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource)
: ไม่มี
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5 ที่ปรึกษา : ไม่มี
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการ
ให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชีครัง้ แรก ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : โดยจะกาหนดวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี ในหนังสือชี ้ชวนต่อไป
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุ น และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุ นรวม หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการ :
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 19 เรื่ อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือ หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับ ของมติ ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะสามารถกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วย ภายใต้ หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษัท จัดการกองทุน รวมต้ องได้ รับมติ เสียงข้ างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุน
รวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตามกฎ ข้ อกาหนด หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หริ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
กาหนด หรื อจะกาหนดต่อไป
20.2 การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณี ที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศกาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
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บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม
โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัด การจะไม่นับ คะแนนเสียงส่วนที่ เกิ น กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่ว ยลงทุนที่ จ าหน่ายได้ แ ล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่ เดียว
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถือ
อยู่
20.3 บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดาเนินการดังต่ อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ ของกองทุนหลัก โดยถือว่ าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยัง กองทุนหลัก(ซึ่งเพื่อประโยชน์ในหัวข้ อ 20.5 นี ้ ให้ หมายความรวมถึงผู้จดั การ
กองทุ น หลั ก และผู้ เกี่ ยวข้ องของกองทุ น หลั ก )ถึ ง รายละเอี ย ดของผู้ ถื อ หน่ ว ย กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี
Global Income เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ (กองทุ น ) ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายใดรายหนึ่ ง ถื อ ครองกองทุ น
(ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามกองทุนหลัก หรื อ ตามคา
ขอของกองทุ น หลั ก เพื่ อ ให้ กองทุ น หลั ก ตรวจสอบคุ ณ สม บั ติ ข องผู้ ถื อหน่ ว ย กองทุ น เปิ ด ที เ อ็ ม บี
Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ ตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนหลัก ทั ง้ นี ้ บริ ษัท
จัดการอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ตัวอย่างเช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และ/หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรื อ
องค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ ซงึ่ มิใช่บริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุน เปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อ มูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ)
อนึง่ บริ ษัทจัดการอาจจะต้ องนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลักและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
แม้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมิได้ ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว เพื่อให้ กองทุนและกองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของ
ข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าทังบริ
้ ษัทจัดการกองทุน ผู้สนับสนุนการขาย และกองทุนหลัก ได้
รับคายินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการใช้ ข้อมูลดังกล่าวแล้ ว
นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทจัดการสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเงินที่ได้ จากแหล่งผิดกฎหมาย
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(รวมถึงเงินที่ได้ จากการคอรัปชั่น หรื อ เงินที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ าย เป็ นต้ น)
อีกทัง้ ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้เข้ าลงทุนในกองทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการ กองทุน กองทุนหลัก และผู้เกี่ยวข้ อง
ในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายKYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ กองทุนหลัก(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม ตามกฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย OFAC เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC
หรื อ ตามข้ อห้ ามซึ่ ง ก าหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the
Enemy Act, ห รื อ ข้ อ จ า กั ด ที่ ก า ห น ด โด ย OFAC's foreign assets control regulations and sanctions
regulations หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย European Union Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ
ที่เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่งเกณฑ์ และรายชื่ อดังกล่าวอาจจะมี การเปลี่ย นแปลง/เพิ่ มเติ มได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึ งควร
ตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ด
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชีพ (กองทุน)
อนึง่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่า เงินที่
เข้ าใช้ ลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด(รวมถึงผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อหน่วยลงทุนซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ถือครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความร่ วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสาร
เพิ่มเติมตามที่กองทุนหรื อกองทุนหลักร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/
หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจมีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุน
หลัก ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักและ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กองทุนและ/
หรื อกองทุนหลักตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของกองทุนทังสองอาจมี
้
แก้ ไขกฎเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลา
ลงทุน) บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ซึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจาก
บริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
20.4 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่า FATCA) โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ ดัง กล่า ว
กาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ ยวกับ บัญ ชี ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ ก า
(ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่
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ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มี ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญ ชาติอเมริ กันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ า
บางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA
(กล่ า วคื อ มี ส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุ น รวมนั น้
จะได้ รับผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้ น ไป และเงิ น ลงทุ น ทางอ้ อ มในทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิ นฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน การเงิน อื่น ๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
ซึ่ ง จะเริ่ ม ต้ นตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA ก าหนดให้ สถาบั น การเงิ น ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงิ น ในประเทศไทย ผู้รั บ ฝากทรั พ ย์ สิน ผู้สนับ สนุน การขายและรั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ) มี ห น้ า ที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงิน ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้
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บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เข้ า ข่า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า(หรื อ เป็ นบุค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่ง
ข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมู ลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วย
ลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบ
ความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้
ข้ อมู ล ตามหั ว ข้ อที่ ก าหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม ของหน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน)
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุน
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งข้ างต้ น ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน ปฏิ เสธการด าเนิ น การหรื อ ไม่ แสดงเจตนาตอบรั บ ภายใน
ระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างดังต่อ ไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถื อ ว่าผู้ถื อหน่วยลงทุน ดังกล่า ว รั บ ทราบการ
ดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับ หรื อหยุดให้ บ ริ การ และด าเนิ นการคืน เงิน ลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
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การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ น
การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัท จัดการได้
สงวนสิ ท ธิ ไว้ ข้ างต้ น บริ ษั ท จั ด การ(รวมถึ ง ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อง) จะด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.5 บริ ษั ท จั ด การไม่ มี น โยบายรั บ ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่ อ บริ ษั ท และกองทุ น จากบุค คลที่ เป็ น
ผู้ให้ บริ การอันเนื่องมา จากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎ
และโดยวิชาชีพเป็ นเรื่ องไม่พึงกระทา เว้ นแต่เป็ นการรับประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ ก ารจัดให้ แก่บริ ษัทหรื อพนักงานของ
บริ ษัทตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ
ขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่บริ ษัทจัดการ
20.6 เงื่อนไขการลงทุนในหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ผี ้ ถู อื หน่ วยลงทุนจะได้ รับ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเพื่อให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
กาหนด
20.6.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพนี ้จะนาไปจาหน่าย จ่ายโอน จานาหรื อนาไปประกันมิได้
และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน
20.6.2 สิทธิและหน้ าทีเ่ กี่ยวกับภาษี ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ดังต่อไปนี ้ ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้
จากคูม่ ือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากรลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ได้ จา่ ยเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขสาหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรื อตายลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
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(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ได้ จ่ายเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2544
(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 119) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ได้ จ่ายเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การ
เลี ้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545
(ฉ) กฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)

20.7 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเพื่อให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี นนั ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ประกาศกาหนด เช่น
20.7.1 ศึกษาและทาความเข้ าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คู่มือ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ และ
หนังสือชี ้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดอย่างครบถ้ วน
20.7.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด และ/หรื อที่บริ ษัท
จัดการกาหนด
20.7.3 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรื อดาเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้
ครบถ้ วนถูกต้ องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
20.8 เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ [RMF for PVD] :
ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเงินดังกล่าวข้ างต้ น
พร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น
20.8.1 การขายหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
1) ผู้ลงทุนสามารถติดต่อที่บริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทาการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้
หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
2) ผู้ลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และเอกสารการแสดงเจตนาการรับ
โอนเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พร้ อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน
3) บริ ษัทจัดการจะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 2 และได้ รับการโอน
เงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงื่อนไขที่กาหนดครบถ้ วนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขาย
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หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้น
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
หากบริ ษัทจัดการได้ รับเงินจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อในวันหยุดทาการ
ซื ้อขายให้ ถือเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนในกรณีที่การโอนเงินจาก
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
5) เมื่อบริษัทจัดการได้ รับเอกสารการแสดงเจตนาในการโอน และได้ รับการโอนเงินจากกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพแล้ ว ผู้ลงทุนจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
6) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
จานวนนัน้
7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14 ในส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข
เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบ
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
20.8.2 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรือ
ประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณ
ได้ ณ สิ ้นวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย ซึ่งจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
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หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
หากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 15.30 น. หรื อในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือเป็ นการ
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไป ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทา
การถัดจากวันทาการซื ้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื อ้ ขายหน่วยลงทุน
ถัด ไปเป็ นเกณฑ์ ใ นการค านวณราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป็ นราคาที่ รั บ รองโดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ ครบถ้ วน โดยระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อจานวนเงิ นที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทารายการขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ลู งทุน เฉพาะกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับ RMF
for PVD ทังหมด
้
ที่ผ้ ลู งทุนถืออยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ยกเว้ น กรณีที่เงินดังกล่าวครบ
เงื่อนไขในการได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่กรมสรรพากรกาหนด จึง
สามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนได้
3) หลังจากบริ ษัทจัดการได้ รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะขายคืน หรื อจานวนเงินที่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้ องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนัน้
5) บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวนทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มีคาสัง่ ขายคืนไว้ และจะ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
6) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการรับซื ้อหน่วยลงทุน
จานวนนัน้
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7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
8) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14 ในส่วนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุรวม
9) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการของบริ ษัท
จัดการตามข้ อ 10 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิก
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริ ษัท
จัดการ ทังนี
้ ้การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการก่อน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และ/หรื อ เงื่ อ นไข
เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบ
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจั ยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยพลัน
20.8.3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสาหรับ RMF for PVD
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า RMF for PVD เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางซึ่ง
เป็ น RMF for PVD หรื อการโอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด หรื อเงินดังกล่าวข้ างต้ นพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น
ที่ตงั ้ ขึ ้นเพื่ อรองรับ PVD เท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเงื่อ นไขที่บ ริ ษั ทจัดการกาหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ / ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด หรื อช่องทาง
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดเตรี ยมไว้ หรื อประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ได้ ทกุ วันทา
การซื ้อขาย ภายในเวลาทาการ ถึงเวลา 15.30 น. หากบริ ษัทจัดการได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หลัง 15.30 น. บริ ษัทจัดการจะทารายการให้ ในวันทาการซื ้อขายถัดไป
ผู้สงั่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลีย่ นนันได้
้
เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ยกเว้ นบริ ษัทจัดการจะอนุญาตให้ เพิกถอนได้
20.8.3.1 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่น (RMF for PVD) ภายใต้
การจัดการของบริ ษัทจัดการ
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ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ได้ โดยกรอกรายละเอี ย ดในค าขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงินสุทธิ หรื อจานวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้ อมกับ
แสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการ
สับเปลีย่ นมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน(ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
20.8.3.2 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการ (รับโอน)
ผู้ลงทุนทาได้ โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคาสัง่ รับโอนเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเข้ ากองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)” พร้ อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีให้
ครบถ้ วนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ โดยระบุจานวนเงิน
หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลีย่ น
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันทาการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการกาหนดให้ เป็ น
วันสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า ที่คานวณได้ ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) เป็ นราคาขายหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ วันที่บริ ษัทจัดการกาหนดให้ เป็ นวันสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า จะไม่เกิน 5 วัน
ทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ผ้ ลู งทุนได้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ น
ทาง
การเพิม่ หน่วยลงทุนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่รายการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวน
นัน้
อนึง่ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณราคาขายในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนข้ างต้ น ต้ องเป็ น
มูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชี พ
(RMF for PVD)จากบริ ษั ท จัด การอื่ น มายัง กองทุน รวมเพื่ อ การเลีย้ งชี พ (RMF for PVD)
ภายใต้ การจัดการ (โอนเข้ า) สาหรับ RMF for PVD เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนต้ นทางซึง่ เป็ นผู้ลงทุนที่เข้ าเงื่อนไขการโอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพร้ อม
ผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นเท่านัน้ โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด
20.8.3.3 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากองทุนรวมเพื่อ การเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการ
ของบริ ษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิ ดให้ บริ การการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม
เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ (RMF for PVD)ภายใต้ การจัด การของบริ ษั ท จัด การไปยัง กองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก) ทังนี
้ ้ หาก
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การโอนออกดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ หรื อประกาศใน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดบริ ษัทจัดการ
หากบริ ษั ท จั ด การเปิ ดให้ บ ริ ก ารโอนออกดัง กล่า ว ผู้ล งทุ น สามารถกรอกรายละเอี ย ด
ในใบคาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ได้ โดยระบุจานวนเงิ นหรื อจานวนหน่วยที่ ต้องการสับเปลี่ยน ในกรณี ที่ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยน
มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทาง บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
บริ ษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่กองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามที่ระบุในคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่ยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ ทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทา
การในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทา
การในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการ)
ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ(RMF for PVD)ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น (โอนออก) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้
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เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งเป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนที่เข้ า
เงื่อนไขการโอนเงินลงทุนจากองทุนสารองเลี ้ยงชีพพร้ อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชี พอื่นเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัท จัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะกรณีที่การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสาหรับ RMF for PVD ทังหมดที
้
่ผ้ ลู งทุนนันถื
้ ออยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ยกเว้ น กรณีเงินดังกล่าวครบเงื่อนไขในการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนสารอง
เลี ้ยงชี พที่กรมสรรพากรกาหนด จึงสามารถทยอยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ การลดหน่วย
ลงทุนจะทาภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่ทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
อนึง่ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนข้ างต้ น ต้ อง
เป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และ /หรื อ เงื่ อ นไข
เกี่ ย วกั บ การซื อ้ ขาย สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น รวมถึ ง บริ ก ารใดๆที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยถื อ ว่ า ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
เว้ นแต่การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่
กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ น
และสมควร บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
20.9 บริ ษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรื อวิธีดาเนินการดังต่ อไปนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ ของนิติบุคคลที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย โดยถือว่ าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยังนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชี พ ทาธุรกรรม
ด้ วย [(รวมเรี ยกว่า ”นิติ บุคคลที่เกี่ ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพ ย์ ผู้ออก
หลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว)ที่กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อ
การเลี ้ยงชี เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อ
การเลี ้ยงชี (“กองทุน”) ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม)
มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่
ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อ
การเลี ้ยงชี และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอ
ข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบคุ คล
ทีเกี่ยวข้ อง กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
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(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (LBDU) โดยให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับบุคคล
ต่อไปนี ้เข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี ้ยงชี (กองทุน)
(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการกองทุน และนิติบุคคลที่เกี่ ยวข้ องในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงและไม่ จากัดเพี ยง
กฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย KYC
(2) บุค คล อื่น ใด ซึ่งผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจท าให้ บริ ษั ทจัดการ กองทุนและนิติบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องไม่
สามารถปฏิ บัติ ต าม ตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดอัน เกี่ ย วกับ ข้ อ ห้ า มโดย สานักงานควบคุม ทรั พ ย์ สิน ใน
ต่า งประเทศ กระทรวงการคลังสหรั ฐ อเมริ ก า (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เกี่ ย วกับ การท า
รายการกั บ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ป รากฏในรายชื่ อ ของ Specially Designated Nationals and Blocked
Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ ตามข้ อห้ ามซึง่ กาหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT
Act, the Trading with the Enemy Act, หรื อ ข้ อจ ากั ด ที่ ก าหนดโดย OFAC หรื อ ข้ อจ ากั ด ที่ ก าหนดโดย
European Union Money Laundering Directive รวมถึ ง กฏหมายใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง เกณฑ์ แ ละรายชื่ อ
ดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าต นไม่มี
ลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการ
เลี ้ยงชี (กองทุน)
อนึ่ง เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับ ซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถื อครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้
ความร่ วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริ ษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมี พฤติกรรม
เข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมี
ผลหรื ออาจมีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ของตนและ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ้กฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอด
ระยะเวลาลงทุน) บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่
บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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20.10 การวางทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้ างอิงที่อยูข่ องบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยน
ให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรื อ ขอมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิ ดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของกองทุน รวมภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ ร้ ู หรื อ ควรรู้ ว่า ไม่ ส ามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษั ท จัดการไม่สามารถดาเนิ นการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษั ทจัดการจะ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎหรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้
การลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพัน ตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพัน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลีย้ งชีพ
1. บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
(TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)
ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website : www.tmbameastspring.com
E-mail : marketing@tmbameastspring.com
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารกองทุน
ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
ข) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่าง
บริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ นนตามที
ั้
่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้ รับ
อนุมตั ิ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
จ) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว หรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน
ในวันทาการที่ 2 นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนันแล้
้ วแต่กรณี
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ฉ) แจ้ งการแก้ ไขเพิม่ เติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ณ วัน
ทาการสุดท้ ายของทุกเดือนให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สบิ ของ
เดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ซ) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่
จาเป็ น เพือ่ รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลี่ย นแปลง หรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ วิ ธี จัด การกองทุน ภายใต้
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19
ญ) กระทานิ ติกรรมสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริ ษั ทจัดการมีอานาจกระทาการได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดจากผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชี
กองทุนใดมี มูลค่าตามที่ระบุไว้ ในโครงการและหนังสือ ชี ช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน
ฏ) สั่ง ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ใ ห้ ส่ ง มอบ รั บ มอบ แปลงสภาพ จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนหลัก ทรั พ ย์
ตลอดจนชาระราคาค่าหลักทรั พย์ และเบิกจ่ายเงิน ของกองทุน สาหรับค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานของกองทุนภายใต้ รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15.2
ฐ) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ จะต้ อง
ไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่
จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน และกองทุน ให้ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ของการจั ด การของกองทุน ตามที่
กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
ข) ได้ รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี ) ค่าธรรมเนียมการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
ค) จัดให้ มีบ ริ ก ารทดรองจ่ายเงิ นเพื่ อชาระราคาหลัก ทรั พย์ ล่วงหน้ าจากผู้รับ ฝากทรัพ ย์ สิน
ต่างประเทศ ณ วันชาระราคา สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่
เกิดขึ ้นจากการทาธุรกรรมของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
ของกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 15
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัว
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในส่วนข้ อผูกพันข้ อ 2 ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ข) แต่ ง ตั ง้ ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น ภายใต้ หลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ค) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ และบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน
จ) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
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ฉ) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ โดยความ
เห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอื่นๆ
ก) จัดให้ มกี ารดาเนินการงานทะเบียนหน่วยลงทุน
1) ยืนยันการซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหรื อโอนซื ้อหรื อโอนขายหน่วยลงทุน
2) ชาระเงินค่าขายและค่าโอนขายหน่วยลงทุน
3) ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
(6) ส่งมอบหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุ นกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ที่
ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสงู อายุ
ทุพพลภาพ หรื อ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษี อากร
ข) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ค) เพิ่มหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการซือ้ หน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุน หรื อยกเลิก
หน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนใน 2 วันทา
การถัดจากวันทาการซื ้อขายนัน้
ง) จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นันๆ
้ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 7
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จ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้ ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุน
ตามที่ ระบุไว้ ในส่วนรายละเอี ย ดโครงการจัด การกองทุน รวมข้ อ 7 คงเหลือ อยู่ในบัญ ชี
กองทุน
ฉ) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ช) จัดให้ มีการเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ซ) จัดท ารายงานทุก รอบปี บัญ ชี เพื่ อแสดงข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กองทุน ของรอบปี บัญ ชี และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้ องแสดง
ข้ อมูลตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด ทังนี
้ ้ หากบริ ษัท
จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข้ อ ช) ตามปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลาการส่งรายงาน เพื่อ
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชี ขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี
บัญชี
ทัง้ นี ้ มิให้ น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้ บังคับ กับกรณี กองทุนเลิก ตามที่ กาหนดไว้ ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 20 โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้น ก่อนหรื อใน
วันที่ครบกาหนดจัดทา หรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ฌ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดื อนของรอบปี บัญ ชี ห รื อ ปี ปฏิ ทิ น เพื่ อ แสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูลอย่าง
น้ อยตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชี ให้ บริ ษัท
จัดการได้ รับยกเว้ น ไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดั งกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง
สาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
ญ) จัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้ อ ฉ) และ ช) ไว้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้ องขอ
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ฎ) จัดทาหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นปี ปั จจุบนั ทุกรอบปี บัญชี และจัดส่ง
ให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
ฎ) ขอรั บ ใบแทนหลัก ฐานการรั บ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุน เปิ ดต่ อ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทาลาย
ฐ) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน
และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฑ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
ฒ) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งมิได้ เกิด
จากการลงทุ น หรื อ ได้ หลัก ทรั พ ย์ ม าเพิ่ ม เติ ม ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด
พร้ อมสาเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่
หลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น นั น้ มี มู ล ค่ า เกิ น อั ต ราที่ ก าหนด เว้ นแต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ณ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ20
ด) จัดส่งข้ อมูลจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้ อมูล
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน
ต) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิน
ข้ อจากัดดังกล่าวด้ วย
ถ) ในกรณีที่มีบคุ คลอื่นเป็ นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ นายทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้ อจากัดการถื อหน่วยลงทุน และดูแลให้ นายทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
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ท) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริ ษัทจัดการเมื่อพบการถือ
หน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ธ) จัดส่งข้ อมูลการตรวจสอบการถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดี ยวกันใดให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ทราบตามเวลาที่ ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณี ที่เป็ น
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
น) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดเป็ นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษั ทภายใน 15 วันนับแต่วัน
สุดท้ ายของแต่ละเดือน พร้ อมทัง้ จัดพิมพ์ ข้อมู ลจากเว็บไซต์ให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยดังกล่าว
บ) สิทธิอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ป) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทังที
้ ่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมี หน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ
คาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนได้ กาหนดให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ :
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวม ไม่ ว่ า โดยค าสั่ง ของส านั ก งานหรื อ โดยเหตุ อื่ น ใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ น
เพื่อให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ ามาทาหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
Website : www.kasikornbank.com
E-mail : MKT_SS@kasikornbank
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนข้ อ 15

(2)

บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตัง้
และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์
เงินได้ จากการจาหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชี
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลั กทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนตลอดจนรับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ
(3) จ่ายเงิน หรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆของกองทุนตามคาสัง่
ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บ ริ ษั ท จัด การทราบถึ ง รายละเอี ย ดของสิ ท ธิ ในการเข้ า ประชุม ผู้ถื อ หุ้ น
การรับเงินปั นผล และดอกเบี ้ย การจองหลักทรัพย์ เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
และการเปลี่ย นแปลงอื่ น ใดที่ มี ผลต่ อ การถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องกองทุน โดยทัน ที ที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อ
กาลังอยู่ในระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่ อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น รับ
เงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
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(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
การรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝากไว้
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
รับซื ้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการ
ออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ ลดลงจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง เมื่อ
เห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคา
ที่เป็ นธรรมในกรณีที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทาให้ มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสม
กับ สภาวการณ์ ในขณะค านวณมูลค่ า หรื อ กรณี ที่ เป็ นทรั พ ย์ สิ น อื่ น นอกจากที่ ก าหนดไว้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจานวน
ทังหมดในวั
้
นทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ มคี าสัง่ ขายคืนไว้ ซึง่ จานวนขาย
คืนดังกล่าวคิดเป็ นจานวนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดใน
้
วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อประกอบกับ ข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัท
จัดการเป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับ
แต่วนั สิ ้นปี บัญ ชีนนั ้ และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญ ชี หรื อปี ปฏิทิน และส่งให้ บริ ษั ท
จัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
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(11) ดูแลให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ การให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่ พระราชบัญ ญั ติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวและที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป
ที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบัติตามให้ แจ้ ง
บริ ษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทุน หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับ แต่วันที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนิน การฟ้ องร้ องบังคับคดี ให้ บริ ษั ทจัด การปฏิบัติต ามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั ง้ ปวง
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระ
บัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ าร
ชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าทีต่ า่ งๆ ดังนี ้
14.1 รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแ ลและตรวจสอบให้ ผ้ ูช าระบัญ ชี ป ฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตรา
ดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่
ชักช้ า
(15) ในกรณี ที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิ ได้ เป็ นสมาชิ กศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์ ในต่างประเทศที่ บ ริ ษั ท
จัดการประสงค์ จะลงทุน ในหรื อมี ไว้ ซึ่งหลักทรัพ ย์ นัน้ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ แต่งตัง้ ผู้รับ ฝาก
ทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เป็ นตั ว แทนในการท าหน้ าที่ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น โดยผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ต้องแจ้ งการแต่งตังตั
้ วแทนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สนิ ของ
กองทุนไปเก็บรักษาไว้ ที่ตวั แทนนันด้
้ วย
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(16) ดูแลการดารงจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการและตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีที่จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
ในโครงการหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการมิได้ ดาเนินการตาม
ประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
(17) รับรองกรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยการยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้ อมทัง้
รายละเอียดของโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วและคารับรองดังกล่าวของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตาม
วรรคหนึง่ ให้ ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการได้
(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(19) ดาเนินการอื่นๆตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่
ดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่ อให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนิน การ
ดัง กล่า วรวมถึ ง การลงลายมื อ ชื่ อ ในหนัง สื อ เพื่ อ รั บ รองความถูก ต้ อ งและครบถ้ วนของสิ่ ง ที่ ม อบให้ ผ้ ูดู แ ล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีบ่ นปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทังปวงได้
้
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่า
การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยก
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดง
การคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลง
ไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้ าที่ที่คาดหมายได้
ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
ไปเปิ ดเผย หรื อ ใช้ ในทางที่ ก่ อ หรื อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ กองทุน หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ูดูแ ล
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ผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ อง
บอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับ
แต่ วัน ที่ บ ริ ษั ท จั ด การรั บ รู้ หรื อ รั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว หรื อ ปรากฏจากการตรวจสอบของส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้นหากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขอ
อนุญาตเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลา
ให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่น
แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทังหมด
้
ของกองทุนนัน้ ให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษั ทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยและ
ภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
เลขที 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10400
และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ หน่วยงานอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream
Banking เป็ นต้ น และ/หรื อ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ที่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสาร บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ย นแปลงข้ อ มูลดังกล่าวใน
โครงการ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ
: นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่
: บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์ :

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จดั จาหน่าย :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ทัว่ ประเทศ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริ ษัทจัดการ
ที่ www.tmbameastspring.com
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้ เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนา
หน่วยลงทุนมาขายแก่ บ ริ ษั ท จัดการหรื อ ผ่านผู้สนับ สนุนการขายหรื อรับ ซือ้ คืน ผู้ถื อหน่วยลงทุน
สามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคานวณ
ตามรายละเอีย ดโครงการจัด การกองทุน รวมข้ อ 16 และได้ รับการรับ รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดวันทาการซื ้อขายใหม่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ10
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
13.4 ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ไม่มี
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการโดยบริ ษั ท
จัดการจะทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และข้ อผูกพันฉบับนี ้ได้ ต่อเมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังสิ
้ ้นของโครงการ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่บริ ษัทจัดการได้
ก าหนดขึน้ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามรายละเอี ย ดโครงการจัด การกองทุน รวมข้ อ 19 เรื่ อ ง " วิ ธี ก ารแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ"
ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญ ชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
13.6 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงินคืนหรื อสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษั ท
จัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 22 โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระ
บัญ ชี ที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ นชอบเป็ นผู้ชาระบัญ ชี โดยจะได้ ดาเนิน การให้ มีก าร
จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชาระภาระหนี ้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุ
ไว้ ในส่วนข้ อผูกพันตามข้ อ 23 เรื่ อง "การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
สิทธิในการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม
ไม่มี
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
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หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ไม่ ส ามารถจ าน าได้ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีไ ด้
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 19 เรื่ อง " วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ"
13.8 อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดให้ ข้อผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไป
กว่าส่วนของทุน ที่ ก องทุน รวมที่ ต นถื อ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ มี ก ารแบ่งชนิ ด ของหน่วยลงทุน สิท ธิ ในการได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วย
ลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อเอกสารใดๆที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดได้ ในอนาคต
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนได้ รับคาขอเปิ ดบัญ ชี กองทุน หรื อคาสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุน หรื อคาขอใช้ บริ การอื่นๆที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมหลักฐานประกอบ
ต่างๆตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 5.2.2 1) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนพร้ อมคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ
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5.2.2.2) และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนในนามของบริ ษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่ อในสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว และให้ ถือว่าสมุดบัญชี
แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนออกให้ ในนามบริ ษัท
จัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ ใช้ เป็ นหลักฐาน
ในการซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน มีห น้ าที่ที่ จะต้ องนาสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน มาให้ บริ ษั ท จัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั้
วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอาข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
14.2.2 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษี ตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้แก่ผ้ ลู งทุน เพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(1) หนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ภายในสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทาธุรกรรม การซื ้อ หรื อ ขาย หรื อ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนนาหนังสือรับรองนี ้แนบเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี เงินได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น
กองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเอง หรื อบริ ษัทจัดการอื่น (กองทุนต้ นทาง) มายังกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่งภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนังสือรับรองการซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่ซื ้อใหม่จากบริ ษัทจัดการใน
ปี ภาษี นนั ้ ๆ เท่านัน้ เพื่อแนบเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพหนึ่ง ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นกองทุนซึ่งอยู่
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการหรื อไม่ก็ตาม นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน
สิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปี ถัดไป เพื่อแนบเป็ นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ตามที่
กฎหมายกาหนด
(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะออกหนั ง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย จาก
ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรื อตาย ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เพื่อแนบเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในปี ภาษี นนั ้
15.

กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

16.

วิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุน
จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
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16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูน ย์เป็ นผู้มี
สิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตกลงรับชาระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้ หรื อผลประโยชน์ทไี่ ด้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะ
เฉลีย่ เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีม่ ีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได้ รับ
ชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ ตามความในข้ อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนีด้ ้ วยทรัพย์ สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็น ชอบจากผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ตามวรรคหนึ่ง บริ ษั ท จัด การจะระบุรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
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16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้
บริ ษั ท จัด การจะดาเนิ น การให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนทุก รายที่ มีชื่ ออยู่ในทะเบี ยนผู้ถือ หน่วยลงทุน ณ วัน ที่ มี
พฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิในเงิน
ได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนา
ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงิ นคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษั ทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็น ว่า เงิน ได้ สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบริ ษัท
จัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏ
ว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวม
คานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนก็ได้
16.4 กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยบริ ษัทจัดการ
ต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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การชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่น รวมทังการให้
้
สทิ ธิหรื อการ
จ ากัด สิ ท ธิ ใด ๆ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ป รากฏรายชื่ อ ในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน หากได้ ก ระท าตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
18. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทัง้ หมดของกองทุน รวม ทัง้ นี ย้ กเว้ น ให้ ถื อ หน่ วยลงทุน ได้ โดยไม่ จ ากัด สัด ส่วนสาหรั บ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม 1. ถึง 7.
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามข้ อ (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ อง
เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ โครงการระหว่างประเทศโดยเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ เป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี
เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
(3) กองทุนรวมที่จะได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ (2) ต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
(ก) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้
เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวั่ ไปที่พึงได้ รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อ
สิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุนรวมได้
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะดาเนินการตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษหรื อ
จะดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนดได้
2. การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการ
ด้ วยการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อขอมติผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ โดยใช้ วิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 55
หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับมติ
พิเศษ ซึง่ ให้ รวมถึง
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
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(ง) การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(จ) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ ลา่ สุดในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว หรื อข้ อกาหนดอื่นในทานองเดียวกัน ให้ กระทาได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(3.1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น ในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขันต
้ ่าในการซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มทุน
(ง) การเพิ่มจานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(จ) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่ อสถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3.2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3.3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(3.4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว
(3.5) การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้ จ่ ายของกองทุน รวมเปิ ด ให้ เป็ นไปตามที่ ป ระกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
4. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(4.1) การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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(4.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(4.3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุน
(4.4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4)
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการตามวรรคหนึ่งต้ อ งไม่มี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อผู้ถื อหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญหรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถื อหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
5. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 3 ให้ บริ ษัทจัดการยื่นคาขอ
เป็ นหนังสือพร้ อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้ องครบถ้ วนตามคู่มือสาหรับประชาชน และชาระ
ค่าธรรมเนียมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับคาขอพร้ อมทังเอกสาร
้
หลักฐานประกอบคาขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคูม่ ือสาหรับประชาชนแล้ ว
6. ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อ
วิ ธี ก ารจัด การไปยังผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทุก ราย ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือ หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับ ของมติ ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็ นไปตามและไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์
ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติโดยเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
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(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมือ่ ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี
หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อผูกพันไม่วา่ กรณีใด ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
จัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อม
กับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
มี
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ของกองทุน
รวมแล้ ว ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมสามารถน าข้ อพิ พ าทเข้ าสู่ การพิ จ ารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า
50 ล้ านบาทในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน
เข้ าลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้ และบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วประสงค์ที่
จะเลิกกองทุน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
ในต่างประเทศ (Master Fund)
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ลดลงในช่วงระยะเวลา
5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกิ นกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้สาหรับกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)ที่ไม่ได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นรายวัน หรื อกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ ไม่ได้ มีการซื ้อ
ขายเป็ นรายวัน ให้ พิจารณาที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)
3. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื อ
งดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
4. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
5. สานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้
จัดการ หรื อใช้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่ มบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุรกิจของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด และ
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สานัก งานได้ ด าเนิ น การแจ้ งให้ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมหรื อ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งท าการชี แ้ จง แสดงเหตุผ ล
ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรื อทาให้ เชื่อได้ ว่าการจัดตัง้
กองทุนรวมเป็ นการจัดตังกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริ ง และสานักงานสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ทาการแก้ ไข หรื อดาเนินการใด ๆ และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงานสัง่ ได้ หรื อ
ดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริ ง
6. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
22.2. การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม ข้ อ 22.1
22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 22.1 โดยข้ อมูลที่แจ้ งดังกล่าวจะมีสาระสาคัญอย่างน้ อยดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นที่อยู่
ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการที่มีความเสีย่ งต่าสุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถแจ้ งต่อบริ ษัทจัดการ
เพื่อโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกาหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเมือ่ เป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี ้
1) เป็ นการโอนย้ ายตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นที่
อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน
2) เป็ นการโอนย้ ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด
22.2.3 จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม
ข้ อ 22.1
22.2.4 รวบรวมเงินที่ได้ จากการดาเนินการตามข้ อ 22.2.3 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ
22.1
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22.2.5 ดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในโครงการโดย
ไม่ชกั ช้ า
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 22.2 แล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของ
กองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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