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ค าจ ากดัความ  
 

โครงกำร  หมำยถึง  โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ  
  หุ้นระยะยำว 
 
กองทนุ  หมำยถึง  กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว 
   
หนว่ยลงทนุ  หมำยถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ 
   หุ้นระยะยำว 
 
บริษัทจดักำร  หมำยถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมำยถึง  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  หมำยถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั  
 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  หมำยถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดักำรกองทนุมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่

ขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแต่กรณีของกองทนุ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมำยถึง  ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่ำ         

หุ้นระยะยำว 
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย  หมำยถึง  วนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำร

หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด  
 
มลูคำ่หนว่ยลงทนุ  หมำยถึง  มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ หำรด้วยจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ  
 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  หมำยถึง  รำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณจำกมลูค่ำหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำ

กำรซือ้ขำยนัน้บวกด้วยบวกส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)  
(ถ้ำมี)  

 
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมำยถึง  รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณจำกมลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้

วนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้หกัด้วยสว่นตำ่งมลูค่ำหนว่ยลงทนุ (Spread) 
(ถ้ำมี)  
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สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ           หมำยถึง     มลูคำ่ที่จะถกูรวมเข้ำไปเป็นรำคำขำยหนว่ยลงทนุหรือหกัจำกมลูคำ่
(Spread)   หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้ 

 สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุคิดเป็นอตัรำร้อยละไมเ่กิน 0.25 ของ 
 มลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหรือรับซือ้คืน 

หนว่ยลงทนุ และสว่นตำ่งดงักลำ่วจะถกูน ำส่งเข้ำหรือตกเป็นของ
กองทนุทัง้จ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของกองทนุ 

 

บริษัทจดทะเบียน  หมำยถึง  บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนุญำตให้
ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

ตลำดหลกัทรัพย์  หมำยถึง  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ค ำเสนอซือ้  หมำยถึง  ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้
ต้องปฏิบตัิตำมประกำศว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรใน
กำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร  

 

แก้ไขรำคำย้อนหลงั  หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แต่วันที่รำคำหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 

 
กำรชดเชยรำคำ  หมำยถึง  กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหนว่ย 

ลงทุนที่มีรำคำไม่ถูกต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่
ถกูต้องแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทยอ่ย  หมำยถึง  บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อย 

ละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ ำกดั นัน้  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
กิจกำร  หมำยถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี 

หลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศูนย์ซือ้ขำยหลักทรัพย์หรือบริษัทมหำชน 
จ ำกดั  

 
กลุม่กิจกำร  หมำยถึง     บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ที่สภำวิชำชีพ 
  บญัชีก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
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มติพิเศษ   หมำยถึง   มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้ำร่วมประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออก เสียง
ลงคะแนน 

 
มติเสยีงข้ำงมำก   หมำยถึง  มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวน

หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้ำร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
สถำบนักำรเงิน  หมำยถึง  สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ 

สถำบนักำรเงิน 
 

สมำคม  หมำยถึง  สมำคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและจด 
ทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อท ำกำรสง่เสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบั 
กำรจดักำรลงทนุ  

 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  หมำยถึง  คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  หมำยถึง  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
เงินส ำรอง   หมำยถึง  จ ำนวนเงินท่ีตัง้ส ำรองเพื่อเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิท่ี 

ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
สทิธิเรียกร้อง หมำยถึง  สทิธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของสถำบนักำรเงินตำม

กฎหมำยวำ่ ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน 
 
กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (LTF)  หมำยถึง       กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund)  ที่จดัตัง้ขึน้

ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
 

เงินฝำกหรือตรำสำร
เทียบเทำ่เงินฝำก   

ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝำก เงินฝำกอิสลำมหรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนอเดยีวกบัเงิน
ฝำก  
2.  สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร 
3.  สลำกออมสนิพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรออมสนิ 

เงินฝำกอิสลำม ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงได้
กบัเงินฝำก โดยคูส่ญัญำที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำก
คูส่ญัญำฝ่ำยทีเ่ทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝำกได้เตม็จ ำนวน ณ เวลำใด ๆ 

แบบ filing 
 
Benchmark 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ 
 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีกำรเผยแพร่ 
อยำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

CIS operator บลจ.ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 

concentration limit อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสยีในกิจกำรท่ีลงทนุ 
 

counterparty limit อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีคูส่ญัญำ 
 

CRA สถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เว้นแตท่ี่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะตำม
ประกำศ 
 

credit rating อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่จดัท ำโดย CRA ซึง่เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ 
 

derivatives สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
 
 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives 

 
discount rate 

 

อตัรำสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรท่ีมกีำรลงทนุท่ีจะใช้ในกำรค ำนวณ 
มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรนัน้ 
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guarantor rating อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของผู้มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกั
หลงัหรือผู้ค ำ้ประกนั 
 

international scale มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ 
  
investment grade credit rating ในระดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ 
  
issue rating อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ 

 
national scale มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ 

 
regulated market                ศนูย์กลำงที่จดัช่องทำงกำรสือ่สำรระหวำ่งผู้ ค้ำเพื่อให้เกิดกำรเจรจำตอ่รอง

ซือ้ขำยตรำสำรระหวำ่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตำ่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตรำสำรนัน้ 
โดยศนูย์กลำงดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหนว่ยงำนท่ี
ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่มีลกัษณะท ำนองเดยีวกบั
หลกัทรัพย์ 
 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives 
 

product limit อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ 
 

single entity limit อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญำ 
 

SIP Specific Investment Products 
  

TBMA สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำร 
ให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม 
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

underlying สนิค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง 
   

หนว่ย CIS หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
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ทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำร 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รำยยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั  
และกองทนุสว่นบคุคล 
 

หนว่ย infra กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ 

 

หนว่ย property หนว่ยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่ง
หนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำร 
กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำม 
กฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทนุ 

  
net exposure มลูคำ่กำรลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่ำ่เป็นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผำ่นกำร

ลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้ำงองิอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผล
ให้กองทนุมีควำมเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

 

ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั  
 

ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703  
Website: https://www.tmbameastspring.com 
E-mail: marketing@tmbameastspring.com 

 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

1.1.  ช่ือโครงกำรจดักำร : กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ำ่ หุ้นระยะยำว 
 

1.2.  ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) : TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund 
 

1.3.  ช่ือยอ่ : TMBTMSMVLTF 
 

1.4.  ประเภทโครงกำร : กองทนุเปิด  
 

1.5   ประเภทกำรขำย  : ขำยหลำยครัง้  
 

1.6  กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  
 

1.7  อำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  
 

1.8  อำยโุครงกำรถงึวนัท่ี (กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) :   - 
 

1.9  อำยโุครงกำร  : 
 

เง่ือนไข  
 ส ำหรับหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   

 

อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนโดยเป็นไปตำมเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่กรมสรรพำกร หรือ
กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด และลงทนุตำมเง่ือนไขของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเทำ่นัน้ จึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะ
ได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษี 
 

https://www.tmbameastspring.com/
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องค ำนงึถึงเง่ือนไขสทิธิประโยชน์ทำงภำษีตำมเง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด โดยหำก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักลำ่ว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีและ
จะต้องชำระคืนเงินภำษีที่ได้รับลดหยอ่นและเงินเพิ่ม ให้แก่กรมสรรพำกร 
 
 
1.10  ลกัษณะโครงกำร : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  
 
2.1  จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร  : 1,000.00 ล้ำนบำท  
 
2.2 เง่ือนไข  (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร)  : โดยในระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำย

หน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทุนโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรหรือไม่เกิน 150 
ล้ำนบำท 

 
2.3   มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บำท  
 
2.4   จ ำนวนหนว่ยลงทนุ : 100,000,000.00   หนว่ย  
 
2.5   รำคำของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยครัง้แรก : 10.0000  บำท  
 
2.6   มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1.00  บำท  
 

2.7   มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บำท 
 

2.8   มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 1 บำท 
 

2.9   จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไมก่ ำหนด 
 

2.10   มลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  
 
2.11   จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก และ/หรือกำรสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุครัง้ถดัไป และ/หรือ มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 1,000 บำท และ/หรือ 
จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน โดยปรับเพิ่มได้สงูสดุไมเ่กิน 100 หนว่ย โดยให้ถือวำ่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วัน 
ก่อนวนัด ำเนินกำรดงักลำ่ว (ทัง้นี ้หำกในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนั ก่อนวนัด ำเนินกำรดงักลำ่ว) โดยติดประกำศดงักลำ่วไว้ที่ท่ีท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทำง
อื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตรำสำรแห่งทุนของบริษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็กตำมนิยำม
ของ FTSE โดยมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำง portfolio ที่มีค่ำควำมผันผวนต ่ำเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand 
Mid / Small Cap (Total Return)   
 

3.2  ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกองทนุ : ตรำสำรทนุ 

3.3 ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) 

3.4 ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไมม่ีควำมเสีย่งตำ่งประเทศ 
 

3.5  นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี)  :  ไมม่ี 
 

3.6  กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives)  :  ลงทนุ 
       3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ:  ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดควำมเสีย่ง  

(Non- Hedging) 
                มีนโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 

3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
         อตัรำสว่นกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100 
    

3.7  กำรลงทนุในตรำสำรท่ีมีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Notes) :  ลงทนุ 
 

3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  
กลยทุธ์กำรลงทุนตำม Model ที่พฒันำโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่ำ FTSE Thailand  Mid / Small 
Cap MinimumVariance (Total Return) เพื่อให้ควำมผนัผวนของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัต ่ำ 
(Minimum Variance) เมื่อเทียบกบัดชันีอ้ำงอิง 
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) : ดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนด  โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมูล
และแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และ
เหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผำ่นกำรลงประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและข้อก ำหนดสมำคม
บริษัทจดักำรลงทนุและ/หรือ ประกำศ ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำน
กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่
ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดท ำหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดกำร 
ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ 

 

3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 

3.11 รำยละเอียดเก่ียวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ  : 
 

รำยละเอียด :  
กองทนุมีนโยบำยลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI  
ตรำสำรทุน หรือ สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ท่ีอ้ำงอิงกบัผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุม่หุ้นของบริษัท
จดทะเบียน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 65 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
สว่นท่ีเหลอืบริษัทจดักำรอำจลงทนุใน หนว่ย Infra และ/หรือ หนว่ย Property และ/หรือ ตรำสำรทำงกำรเงิน หรือ 
ตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝำก รวมถึงทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเพิ่มเติมหรือให้ควำมเห็นชอบ โดยกำรลงทุนนัน้จะต้อง
เป็นไปในลกัษณะที่ไม่ท ำให้กองทุนมีฐำนะกำรลงทุนสทุธิ  (net exposure) ในหุ้นสำมัญ หรือตรำสำรทุนโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีน้อยกวำ่ร้อยละ 65 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วย Property  รวมถึง
หลกัทรัพย์อื่น ท่ีมีขนำดกลำงและขนำดเล็ก ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชีจะไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
โดยกองทนุจะพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์ต่ำงๆข้ำงต้น ในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกบัน ำ้หนกัที่เป็นสว่นประกอบของ 
Model ที่พัฒนำโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่ำ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance 
(Total Return) โดยกำรน ำหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ำสูตรกำร
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ค ำนวณเพื่อคัดเลือกหลกัทรัพย์ เพื่อให้ควำมผนัผวนของพอร์ตกำรลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต ่ำ (Minimum 
Variance) เมื่อเทียบกบัดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)  
 
ทัง้นี  ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง Model ที่อำจพัฒนำโดยบริษัทจัดกำรหรือ
ผู้พฒันำโปรแกรมรำยอื่น โดยยงัคงวตัถปุระสงค์กำรลงทนุเช่นเดิม และถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว 

ความหมายและรายละเอียดของดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 

ดัชนี  FTSE Thailand Mid / Small Cap (FTSE Thailand Mid / Small Cap Index) เป็นดัชนีที่จัดท ำขึน้โดย 
FTSE Group (FTSE) ซึ่งได้คดัเลอืกหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทที่
มีขนำดกลำงและขนำดเลก็ โดยเกณฑ์กำรระบขุนำดของบริษัทที่มีขนำดกลำงและขนำดเลก็นัน้ FTSE ได้ท ำกำร
จดัอนัดบัหลกัทรัพย์จำกภมูิภำคเอเชียแปซิฟิก(ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่ น) โดยเรียงตำมมลูค่ำรำคำตลำด (Market 
Capitalization) จำกมำกสดุไปน้อยสดุ ซึ่งหลกัทรัพย์ที่อยู่ในช่วงมำกกว่ำร้อยละ 68 ถึงร้อยละ 98 ของ Index 
Universe จะถกูจดัอนัดบัเป็นหลกัทรัพย์ที่มีขนำดกลำงและขนำดเล็ก  ทัง้นี ้ดชันี FTSE Thailand Mid / Small 
Cap (Total Return) จะเปิดเผยใน website ของบลจ.ทหำรไทย (www.tmbameastspring.com) 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงดชันีที่กองทนุใช้อ้ำงอิงในกำรสร้ำงผลตอบแทนไปใช้ดชันีอื่น
ใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่ำวถูกยกเลิกหรือไม่มีกำรค ำนวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้ำงอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัด
ผลตอบแทนกำรลงทุนหลกัทรัพย์ตำมวตัถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว   
 
รายละเอียดของ FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) 

FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) เป็น Model ที่พฒันำโดย FTSE Group 
(FTSE) ที่จดัท ำขึน้โดยกำรน ำหลกัทรัพย์ในดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ำสตูรกำร
ค ำนวณเพื่อคดัเลือกหลกัทรัพย์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงควำมผนัผวนของพอร์ตกำรลงทนุโดยรวมให้มีค่ำ
ควำมผนัผวนอยู่ในระดบัต ่ำ (Minimum Variance) ซึ่งกำรค ำนวณจะสอดคล้องกบัหลกักำรของ FTSE Global 
Minimum Variance Index  ที่ใช้ผลตอบแทนรำยวนัย้อนกลบัไป 2 ปีเพื่อค ำนวณ covariance matrix โดยจะ
เลอืกลงทนุตำมเกณฑ์ของ FTSE ซึง่รำยช่ือหลกัทรัพย์ที่ใช้ในกำรค ำนวณดชันีจะมีกำรเปลีย่นแปลงทกุๆ 6 เดือน   

 

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์  

FTSE จะท ำกำรปรับรำยช่ือหลกัทรัพย์ที่ลงทนุทกุ 6 เดือน โดยจะเร่ิมลงทนุในรำยช่ือหลกัทรัพย์ใหมใ่นสปัดำห์ที่
สีข่องเดือนมีนำคม และในสปัดำห์ที่สี่ของเดือนกนัยำยน ทัง้นีก้องทนุขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรปรับ
รอบรำยช่ือหลกัทรัพย์ใหม ่ให้สอดคล้องกบั FTSE หำก FTSE เปลีย่นแปลงรอบกำรปรับรำยช่ือหลกัทรัพย์ 

 

กองทนุอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรกองทนุ (efficient 
portfolio management) ซึง่รวมถึงกำรป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) เช่น กำรท ำสญัญำสวอป และหรือสญัญำ

http://www.tmbam.com/
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ฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิงกบัรำคำตรำสำร / รำคำดอกเบีย้ หรือตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ประกำศก ำหนด 
เช่น กองทุนรวมอำจเข้ำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Futures) แทนกำรลงทุนโดยตรงในหุ้ นสำมัญ ให้
เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ หรือกองทนุรวมอำจเข้ำลงทนุในสญัญำขำยตรำสำรลว่งหน้ำ (Forward 
Contract) เพื่อลดอำย ุPortfolio Duration และอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) รวมทัง้กองทนุอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน 
(Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่ไมไ่ด้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับกำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้  (non-investment grade)  และตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)  
 
3.12 รำยละเอียดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ :  ไมม่ี 
 
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
 
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำง
ใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
หรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น 
และหำกบริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกองทนุโดยรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ลงทุนภำยใต้แนวทำงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ดงักลำ่ว โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้ง      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่ำวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภำยใต้สถำนกำรณ์นัน้ๆ โดยค ำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั โดยจะไม่ถือ
วำ่เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
   1.  ประเภทของตราสาร  

         1.1  ตรำสำรทนุ 
   1.1.1  หุ้น 
                1.1.2  ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants) 

  1.1.3  ใบแสดงสทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

(share warrants) 
                1.1.5   ตรำสำรทนุอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรทนุตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมที่ 

     ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
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 1.2  ตรำสำรหนี ้
1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3  หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 
1.2.5  ตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory Note : P/N) 
1.2.6  ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.2.7  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.2.8  ตรำสำรหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมที่ 
        ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 

1.3   ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) 
1.4   ตรำสำร Basel III 
1.5   ศกุกู 
1.6   ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants : DW) 
1.7   ตรำสำรท่ีมีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note : SN)  

 

2.  คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร 
ทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดักำรจะสำมำรถลงทนุได้ตำมข้อ 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์
ที่ครบถ้วน ดงันี ้
2.1  ไมม่ีข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท ำให้ผู้ลงทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงินลงทนุในตรำสำร 
2.2  สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ S/N ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่

กองทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสทิธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้) 

2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรที่บริษัทจดักำร สำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
 ตดัสนิใจลงทนุได้อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่สะท้อนมลูคำ่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลำ่ว

ต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ซึ่งจัดท ำตำมหลกัวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
สำกล 

2.4  ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพื่อช ำระหนีก้ำรค้ำ B/E หรือ 
P/N ดงักลำ่วต้องมีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้
2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2.4.2 ธนำคำรออมสนิ 
2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
2.4.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
2.4.5 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
2.4.6 ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย 
2.4.7 ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
2.4.8 สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม 2.4.1 – 2.4.7 
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ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จ่ำยหรือผู้ออกตัว๋ทัง้
จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
2.5 กำรลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้

2.5.1 SN มีกำรจ่ำยผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying            
ของ derivatives ตำมที่ระบใุนสว่นท่ี 6 ข้อ1 

2.5.2 หำกกำรลงทนุใน SN จะมีผลท ำให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใด ๆ ทรัพย์สนินัน้ 
 ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึ่ง

ก ำหนดโดย  International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรัพย์สินที่สำมำรถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีกำร
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักำรลงทนุที่อำจท ำให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สินดงักลำ่วไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนด้วย 

2.5.3  ในกรณีทีต่รำสำร SN ดงักลำ่วมีข้อก ำหนดห้ำมเปลีย่นมือ   ต้องจดัให้มีข้อตกลงให้
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ยินยอมให้กองทนุสำมำรถไถ่ถอน SN ดงักลำ่วก่อนครบอำย ุเมื่อ 
บริษัทจดักำรร้องขอได้  

 

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขำยในประเทศ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรจดัให้มีข้อตกลง
กบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนกำรลงทนุ 
2.5.4.1   ให้ผู้ ออก SN ค ำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่  

15 และวนัสดุท้ำยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำ
กำรของบริษัทจดักำรให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป   

2.5.4.2   ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ SN อยำ่งมีนยัส ำคญั  
            ให้ผู้ออก SN ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
 

 ควำมในวรรคหนึ่งไม่น ำมำใช้บงัคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำย
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนญุำตและกำร
อนญุำตให้เสนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่ 

 
 
 
 
ส่ วนที่  2  : ท รัพ ย์สินประเภทห น่ วย CIS ห น่ วย infra และห น่วย property ต้ องมี คุณ สมบัติ                       

และหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
1.  กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำร
ทำงกำรเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ตำมข้อ 2.1 - 2.3 
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1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุ ในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลำ่วต้องมีนโยบำย
กำรลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแทง่) 
1.2.1 มีกำรลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวมสำมำรถลงทนุได้ 
1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำม      
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุ นัน้ 
1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำม 
หลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุ นัน้ 
1.2.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ   กองทนุ 
นัน้ 
1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักลำ่ว 
ต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
 

ส่วนที่ 3  :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำร
เทียบเทำ่เงินฝำกของผู้ รับฝำกดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนั

กำรเงิน  
 2.  ธนำคำรออมสนิ  
 3.  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
 4.  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
 5.  บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
 6.  ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7.  ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
 8.  ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
 9.  สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
 10. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศทีม่ีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. - 9. 

ส่วนที่ 4  :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อยำ่งใด 
     อยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสำมำรถลงทนุได้ในสว่นท่ี 1 - 5 
     1.2  อตัรำดอกเบีย้ 
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     1.3  อตัรำแลกเปลีย่นเงิน 
     1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
     1.5  ทองค ำ 
     1.6  น ำ้มนัดิบ 
     1.7  ดชันีกลุม่สนิค้ำโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้ำหรือตวัแปร 

ตำม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
     1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตำม 1.7 
     1.9  underlying อื่นตำมที่ส ำนกังำนก ำหนดเพิ่มเติม 

 

ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดงักลำ่วต้องเป็น 
รำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (futures price) เทำ่นัน้ ทัง้นี ้รำคำ
ของ underlying อื่นท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือ   underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลำ่ว ต้องเป็น
ที่ยอมรับอยำ่งกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อยำ่งแพร่หลำยด้วย 

 

2.  เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
2.1   กรณี กองทนุได้ระบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ  derivatives 

ที่จะลงทนุไว้อยำ่งชดัเจนในโครงกำร 
2.2   เป็นกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงันี ้  

   2.2.1  derivatives on organized exchange 
   2.2.2  OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย์ 
ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขำย derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives 

 
2.3  ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนีด้้วยกำรสง่มอบสินค้ำเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้ำนัน้ 

ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสำมำรถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมี
หน้ำที่สง่มอบสนิค้ำนัน้ก็ตำม 

 

3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
 ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตำม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลำ่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
 3.1  เป็นดัชนีที่มีกำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณไว้อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรระบุแหล่งข้ อมูลของ 
underlying หรือปัจจัยต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณ และมีกำรค ำนวณดชันีให้เป็นปัจจุบัน
ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทัง้นี ้underlying หรือปัจจยัดงักลำ่วต้องมีกำร
เคลือ่นไหวตำมสภำวะตลำดอยำ่งเป็นอิสระด้วย 
  3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
         3.2.1  ดชันีที่มีกำรกระจำยตวัอยำ่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้
                   3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน ำ้หนกัน้อยกวำ่หรือเทำ่กบั 20% ของน ำ้หนกั

ทัง้หมด 
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                   3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ำ้หนกัน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 35% ของ
น ำ้หนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กินอตัรำที่
ก ำหนดใน 3.2.1.1 
  
กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ำ้หนกัตำม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน ำองค์ประกอบ 

                  ที่เก่ียวข้องกบัทองค ำหรือน ำ้มนัดิบมำพจิำรณำ 
 

       3.2.2  ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค ำหรือน ำ้มนัดิบ หรือเป็นดชันี
รำคำทองค ำหรือน ำ้มนัดิบ 

 

        3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
                 3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตรำสำรหรือสญัญำที่กองทนุสำมำรถลงทนุ 

           ได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค ำนวณเงินลงทนุตำมสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วำ่กองทนุลงทนุใน

ตรำสำรหรือสญัญำนัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทนุนัน้ 

    3.3  เป็นดชันีที่ได้รับกำรพฒันำโดยสถำบนัท่ีมีควำมนำ่เช่ือถือและท ำหน้ำที่ได้อยำ่งอิสระ 
           จำก บริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกปรำกฏวำ่สถำบนัดงักลำ่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดักำร

บริษัทจดักำร นัน้ต้องจดัให้มีมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อยำ่งมี
ประสทิธิภำพด้วย 

    3.4  มีกำรแสดงดชันีนัน้ ๆ อยำ่งตอ่เนื่องเป็นประจ ำทกุวนัท ำกำรผำ่นสือ่ที่มีกำรเสนอข้อมลู  
          อยำ่งทนัเหตกุำรณ์ 
    3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้ำโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลำ่วต้องค ำนวณจำกตวัแปรอยำ่งหนึง่ 

        อยำ่งใดหรือหลำยอยำ่งดงันี ้
           3.5.1  รำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (futures price)  

          ของสนิค้ำโภคภณัฑ์ 
           3.5.2  ดชันีสนิค้ำโภคภณัฑ์ที่ค ำนวณจำกรำคำปัจจบุนัหรือรำคำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

          ของสนิค้ำโภคภณัฑ์สนิค้ำใดสนิค้ำหนึง่ 
           3.5.3  รำคำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่อ้ำงอิงกบัดชันีสนิค้ำโภคภณัฑ์ตำม 3.5.2 

          3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลำ่วต้องค ำนวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้ำงอิงจำกรำยงำน
ของหนว่ยงำนรำชกำรของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือค ำนวณจำกรำคำสินค้ำและ
บริกำรที่ บริษัทจัดกำร แสดงให้เห็นได้ว่ำวิธีกำรค ำนวณของผู้ พัฒนำดัชนีดังกล่ำว
สำมำรถสะท้อนอตัรำเงินเฟ้อได้อยำ่งเหมำะสม 

4. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule) 
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  บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอ
ต่อภำระที่กองทุนอำจต้องช ำระหนีต้ำมข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้
ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต ก ำหนด 
 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส ำหรับกำรลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสีย่ง  
  ในกรณีที่ บริษัทจัดกำรลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลด
ควำมเสีย่งกำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วต้องเป็นไปตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

 

6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives 
  บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
  6.1  ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ค ำนวณ และแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจดักำร  
          ทรำบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ำยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำ  
          กำรของบริษัทจดักำรให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป    
  6.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้  
         คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบ

ทนัที 
  6.3  คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจดักำรร้องขอได้ 

 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส ำหรับกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives 
บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่งเทำ่นัน้ 
7.2  เข้ำเป็นคู่สญัญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ

ธุรกรรมอยำ่งหนึง่อยำ่งใด ดงันี ้
7.2.1 Credit Default Swap :  ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ ซือ้ประกันควำมเสี่ยงด้ำน

เครดิตที่เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม obligation ของผู้ผูกพัน
ตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำที่อยู่ในฐำนะผู้ ขำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระ
ผกูพันที่จะต้องช ำระเงินตำมข้อตกลงซือ้ประกันควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event 
ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด 
credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไมว่่ำ obligation 
จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation     
มีหลำยรำยกำรซึ่งก ำหนดให้ผู้ ขำยประกันควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ช ำระหนีเ้มื่อเกิด 
credit event ขึน้กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รำยกำรใดรำยกำร
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรช ำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์รำย
นัน้ แตข้่อตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรำยกำร
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกันควำมเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจำกสินทรัพย์
อ้ำงอิง โดยผู้ขำยประกนัควำมเสีย่งมีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงที่
หรืออัตรำลอยตัวที่อ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบีย้ตำมที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง    
(ถ้ำมี) ของมูลค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพื่อแลกกบักำรที่ผู้ซือ้ประกนัควำม
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่เพิ่มขึน้ (ถ้ำมี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์
อ้ำงอิงให้กบัผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงจนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบก ำหนด
สญัญำ (กรณีไมเ่กิด credit event) 

7.3  ต้ องใช้สัญญ ำมำตรฐำนตำมที่ ก ำหนดโดย  International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอื่นตำมที่ส ำนักงำนยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลกัษณะดงันี ้

         7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น 

 7.3.2  ไมม่ีข้อก ำหนดที่ท ำให้สิทธิที่ก ำหนดไว้ในตรำสำรแหง่หนีห้รือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ
ที่ credit derivatives นัน้อ้ำงอิงเสือ่มเสยีไป 

  7.3.3  ไมม่ีข้อก ำหนดให้กองทนุต้องชดใช้ควำมเสยีหำยให้แก่คูส่ญัญำ 
 
 

3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่ จะลงทุนใน
ต่างประเทศ : 

              ไมม่ี 
 

3.14  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนในประเทศ : 
 

บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และหำก
บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำลงทุน
ภำยใต้แนวทำงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ดงักลำ่ว โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนก่อนกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ในกรณีดงักล่ำวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใต้
สถำนกำรณ์นัน้ๆ โดยค ำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ โดยจะไม่ถือว่ำเป็นกำร
ด ำเนินกำรท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
 

ส่วนที่ 1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
2 ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ   
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ำกวำ่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS  ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออก 
ตรำสำรมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำร 
       ที่รัฐบำลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 
 
 

5 ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือตรำสำรที่

มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์ 
ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี

รำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 

วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตำม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วต้อง
เป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจ
สถำบนักำรเงิน 

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ 
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ 
กำรเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม

แหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำ 
แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.9 บล. 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมกี ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 

นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1  ตรำสำรทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย 
       หลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย (SET) (แตไ่มร่วมถึงตรำสำรทนุท่ี     
ผู้ออกตรำสำรอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจ   
ท ำให้มกีำรเพิกถอนกำรเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขำยใน SET) 

6.2  ตรำสำรทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่ำ่ตำม 
       กฎหมำยไทยหรือกฎหมำยตำ่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
       บริษัทดังกล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์

ส ำหรับผู้ ลงทุนทั่วไปของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหุ้ น
ออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET)  

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำย
ตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตรำสำรที่มี

สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ตำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลำด
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมกี ำหนดวนัช ำระหนี ้< 
397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ มีลกัษณะตำม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่ว

รวมกนัไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะ
สงูกวำ่ 
(1)10% หรือ 
(กรณีเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศหรือผู้มี
ภำระผกูพนัมีภมูิล ำเนำอยูต่ำ่งประเทศ 
สำมำรถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale อยูใ่นระดบั investment 
grade) หรือ 
(2)น ำ้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ต้องเป็น บคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 
สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 
วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

 
 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 6.5  ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที่ 

มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 
6.6.1 ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse 
repo) 
6.6.2 สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ซึง่ซือ้ขำยนอก
ศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives 
6.7 หนว่ย infra หรือ หนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยูใ่นระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลำ่วที่อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหนว่ย
ดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET)  
6.7.2  เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจำยกำร
ลงทนุในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
อสงัหำริมทรัพย์ หรือสทิธิกำรเชำ่ แล้วแตก่รณี  
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนด 

 

7 หนว่ย infra หรือ หนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจำยกำรลงทนุในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
อสงัหำริมทรัพย์ หรือสทิธิกำรเชำ่ แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 
6.7.1 

ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจำกที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7(SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมกลุม่กิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่

กิจกำรเดยีวกนัหรือกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำง
กำรเงินกบับริษัทดงักลำ่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัรำใดอตัรำหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ำ้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

 
 

*หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
 1.  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ 
 2.  สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives (derivatives on  
      organized exchange) 

 
ส่วนที่ 3 : อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือ       

ตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีนิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถึง
สำขำในตำ่งประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผู้ออก       
ผู้สัง่จ่ำย หรือคูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1  ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะ 
       จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนำคำรพำณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
 (ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมำจำก
คูส่ญัญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอำยุโครงกำร < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตำมรอบอำยกุองทนุ 

- อตัรำข้ำงต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อำยกุองทนุ 
คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพำะ MFที่มีอำยุ
โครงกำร > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือ ตรำสำรท่ีมีสญัญำ

ซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลีย่นมือแต่
กองทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสทิธิเรียกร้องใน
ตรำสำรได้ ตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมี
เง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคนืผู้ออกตรำสำรได้ 

2.2   ตรำสำรท่ีมีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง  (แตไ่ม่
รวมถงึตรำสำรท่ีมีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง  ซึง่จด

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ทะเบียนกบั TBMA และมีกำรเสนอขำยตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยกำรขออนญุำตและกำร
อนญุำตให้เสนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม)่ 

2.3  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำ 
       กำรฝำกเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตำมข้อ 7 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบักำรลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  
buy & hold ที่ลงทนุใน ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ตรำ
สำรท่ีมีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง เงินฝำกหรือตรำสำร
เทียบเทำ่เงินฝำก ที่มีอำยไุมเ่กินอำยกุองทนุ หรือรอบกำร
ลงทนุของกองทนุ หรือมีกำรลงทนุใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สนิดงักลำ่วมีอำยสุอดคล้องกบัอำยกุองทนุ) 

3 ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน(reverse repo)   ไมเ่กิน 25% 

4 ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตำมข้อ 8 ของสว่นท่ี 1 : 

อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญำ (single entity limit)   
แตไ่มร่วมถึงตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตรำสำรท่ีมี
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง ศกุกู หรือตรำสำร Basel III  
ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6  
ในสว่นท่ี 1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment grade 

หรือไมม่ี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15%  
 

** หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 
ไมม่ีข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ดงันี ้

6.1  hedging limit :  
       กำรเข้ำท ำธุรกรรม  
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 

ไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสีย่งทีม่ีอยู่ 
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       กำรลดควำมเสีย่ง 
6.2  non-hedging limit :  
       กำรเข้ำท ำธุรกรรม  
       derivatives ที่มิใช ่
       เพื่อกำรลดควำมเสีย่ง 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทนุไมม่ีกำรลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน derivatives  โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 
6.2.2  กรณีกองทนุมีกำรลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน derivatives โดยมลูคำ่ควำม
เสยีหำยสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทนุต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2) relative VaR < 2 เทำ่ ของ VaR ของ benchmark 
หมำยเหต:ุ “กำรลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมำยควำมวำ่ กำรลงทนุในสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ 
กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีควำมซบัซ้อน (exotic derivatives) 

หมำยแหต ุ:1,2 รำยละเอยีดของกำรค ำนวณ ให้พิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ที่ ส ำนกังำน ก.ล.ต.   
               ประกำศก ำหนด 

** หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF ไมม่ี
ข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 

 
 
ส่วนที่ 4 : อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสยีในกิจกำรท่ีลงทนุ (concentration limit)  
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. รำย

เดียวกนัต้องมจี ำนวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
กำรถือหุ้นของกองทนุวำยภุกัษ์) 

 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตรำสำร 
Basel III และศกุกู ของผู้ออกรำยใดรำยหนึง่  
(ไมร่วมถึงตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทย) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่หนีส้นิทำงกำรเงิน 
(financial liability)3 ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่
เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับ รอบระยะเวลำบญัชี
ลำ่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนีส้นิทำงกำรเงินท่ี
ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรำกฏในงบกำรเงินลำ่สดุ บริษัทจดักำรอำจน ำมลูคำ่
หนีส้นิทำงกำรเงินดงักลำ่วมำรวมกบัมลูคำ่หนีส้นิทำง
กำรเงินตำมงบกำรเงินลำ่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิ
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ทำงกำรเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีกำรเผยแพร่เป็นกำร
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไมม่ีหนีส้นิทำงกำรเงิน
ตำมทีเ่ปิดเผย ไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีลำ่สดุ4 ให้ใช้ อตัรำสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่
กำรออกและเสนอขำย ตรำสำรตำมข้อนีข้องผู้ออกรำย
นัน้เป็นรำยครัง้ เว้นแต ่ในกรณีทีผู่้ออกตรำสำรได้มกีำร
ยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ให้พจิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตรำสำรตำมข้อนีโ้ดยเป็น
ตรำสำร ที่ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำ
กวำ่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ.
ลงทนุเพื่อกองทนุภำยใต้ กำรจดักำรของ บลจ.รำย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้
ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ Filling ในลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พจิำรณำเป็น
รำยโครงกำร(อตัรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตรำ
สำรท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนั
กำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสนิ  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย 
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย 

 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
  8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศทีม่ีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบั บคุคลตำม 1 – 9) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 3.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ 



  
 

กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ำ่ หุ้นระยะยำว 

 

30 

 MF หรือ กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้   
3.2 อตัรำข้ำงต้นไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน  
 (1)  มีขนำดเลก็  
 (2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอำยไุมเ่กิน 2 ปี 
 (3)  เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

4 หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหนว่ย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra 
ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอำยไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

5 หนว่ย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหนว่ย property ทัง้หมดของ
กองทนุ property ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย 
property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอำยไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้ำง 

 
3 หนีส้นิทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พจิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว
ได้จดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีนัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชีตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิชำชีพบญัชี หรือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น 
4 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผู้ออกตรำสำร 
 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำสว่นกำรลงทนุ ให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขำดคณุสมบตัิหรือกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด แตต่อ่มำทรัพย์สนิท่ีลงทนุมคีณุสมบตัิ
ที่เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขำดคณุสมบตัิในกำรเป็นทรัพย์สนิที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้อกี
ตอ่ไป บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
ขำดคณุสมบตัิ และจดัสง่รำยงำนตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์  ภำยใน  3  วนัท ำกำรถดันบัแตว่นัท่ี
เกิดกรณีดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 

(2)  จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น
ส ำคญั แตต้่องไมเ่กินกวำ่ระยะเวลำ 90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขำดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็น
กรณีตำมข้อ 4ในสว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัมิี

คณุสมบตัิเปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรต้องจดัท ำ

รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรัพย์สนิดงักลำ่ว รวมถึงวนัท่ีได้

จ ำหนำ่ยทรัพย์สนินัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สนิมีกำรเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ แล้วแตก่รณี 

และจดัสง่รำยงำนตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลำ่ว 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัิให้เป็นไปตำม 1(2) 
บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูตำมวรรคหนึง่ พร้อมสำเหตทุี่ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย
ทรัพย์สนิดงักลำ่ว และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว  

2.  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนด แตต่อ่มำ

กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจำกกำร

ลงทนุเพิ่ม บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัท่ีกำร
ลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่รำยงำนตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 

 (2)  ไมล่งทนุเพิม่เติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัรำสว่นกำรลงทนุจนกวำ่จะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำม
อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของ
ผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลำดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตำมข้อ 4ในสว่นนี ้
(ก)  30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ี

ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก 
ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ตำมข้อ 1ในสว่นท่ี 3    

(ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ส ำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำม(3) (ก) 
 

(4)  เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำร

ต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรัพย์สนิดงักลำ่ว รวมถึง

วนัท่ีสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รำยงำนตอ่



  
 

กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ำ่ หุ้นระยะยำว 

 

32 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่น

กำรลงทนุได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีขำดคณุสมบตัิให้เป็นไปตำม (3)(ก)(ข) 
บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูตำมวรรคหนึง่ พร้อมสำเหตทุี่ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย
ทรัพย์สนิดงักลำ่ว และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 

 
(5)  ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมควำม

มีสว่นได้เสยีในกิจกำรท่ีลงทนุ (concentration limit) ตำมทีก่ ำหนด นอกจำกกำรปฏิบตัิตำม 
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงันีด้้วย 
(ก)  งดเว้นกำรใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ ำนวนทีเ่กินอตัรำสว่นกำรลงทนุ  เว้นแตก่รณีจ ำเป็น

และสมควรโดยได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
(ข)  ลดสดัสว่นกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคมุ หรือยื่นค ำขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอ

ซือ้ ในกรณีที่ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลำ่วเป็นผลให้กองทนุได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ำมจดุที่ต้องท ำ
ค ำเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดแตต่อ่มำมกีรณีดงัตอ่ไปนี ้
จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อ 2 ใน
สว่นนี ้โดยอนโุลม  
(1)  กรณีที่กองทนุมกีำรลงทนุหรือได้สทิธิจำกกำรเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดมินัน้ 
(2)  กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรบริจำค 

4.  ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอื่นใดท ำให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้
กำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นวำ่
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ดุลยพินิจ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั และต้องส่ง
รำยงำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรในเร่ืองดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.  ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนและผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ดังกล่ำว  ทัง้นี ้ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำร
สำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรแทนได้ 

 
ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

 1   ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของ
กองทนุ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
(1)  จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท ำให้มี

กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.  รวมทัง้
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จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 

(2)  ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือ
ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ  ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 

 

2  ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของ
กองทนุ ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขสดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมนโยบำย
กำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทนุ  เว้นแตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ
รวมภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว 

 

3. ในกำรค ำนวณสดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมตำมกำรแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรจะ

ไมน่บัช่วงเวลำดงันี ้รวมด้วยก็ได้  โดยค ำนงึถึงประโยชน์ผู้ลงทนุเป็นส ำคญั 

3.1 ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม   

3.2 ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

3.3 ช่วงระยะเวลำที่กองทนุจ ำเป็นต้องรอกำรลงทนุ และ/หรือในชว่งที่ผู้ลงทนุท ำกำรขำยคืนหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีกำรโอนย้ำยกองทนุจ ำนวนมำก ซึง่มรีะยะเวลำไมเ่กิน 10 วนัท ำกำร 

 
ในกำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรต้องจดัให้มวีิธีกำรในกำร
ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรท่ีจะออกจำกกองทนุรวมกอ่นท่ีกำรเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีกำรดงักลำ่วต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว 
บริษัทจดักำรต้องงดเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำย
จนกวำ่กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ี
สดัสว่นกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แตก่ำรเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงั
ไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดักำรต้องไมเ่สนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เติม   
    
 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  :  ไมม่ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
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5.1.1 กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน 
 
5.1.2 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 
ก) ผำ่นบริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร 
ข) ผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัขิองธนำคำรทหำรไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ค)  ผำ่นอินเทอร์เน็ต 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
 
บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหน่วยละ 
10.00 บำท บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ ทัง้นีเ้ป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 
150 ล้ำนบำท และก ำหนดเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมต่ ำ่กวำ่ 2 วนั ตำมวนัและเวลำที่ระบไุว้ในหนงัสอื
ชีช้วนโดยจะเสนอขำยที่บริษัทจดักำรหรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
  
บริษัทจดักำรมวีตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ กับหรือเพื่อประโยชน์กบั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถงึดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถงึผู้ที่มีหนงัสอืเดินทำงของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ  

2)  นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้ำงหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
รวมถงึสำขำของนิติบคุคลดงักลำ่ว  

3)  หนว่ยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ  
4)  ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค ำสัง่เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุของบริษัทจดักำร หรือช ำระ/รับช ำระเงิน

เก่ียวกบัหนว่ยลงทนุดงักลำ่วในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว   

5) กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลำ่วตำมข้อ 1) – 4) 
 

 บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 
5.2.1  วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุและเอกสำรกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุ และคูม่ือกำรลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยำว 
 
ผู้สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุและเอกสำรกำรจองซือ้ตำ่งๆ ได้ที่
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
บริษัทจัดกำรและผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญที่ผู้ลงทุนควร
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ทรำบพร้อมกับใบจองซือ้/ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของ บริษัทจดักำร และ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนท่ีใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร ใบจองซือ้/
ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูม่ือกำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ได้ที่ท่ีท ำกำรทกุแห่ง
ของ บริษัทจดักำร และสถำนท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ ขำย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริกำรใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรือติดประกำศดงักลำ่ว
ไว้ที่บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 
 
5.2.2  วิธีกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุในครัง้แรก  
 
1)  ส ำหรับผู้ที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร  
 
ผู้จองซือ้สำมำรถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่บริษัท
จดักำรแตง่ตัง้เทำ่นัน้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 1 บำท (หนึง่บำทถ้วน) โดยจะต้องกรอก
รำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่มีค ำเตือนเฉพำะส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยำว และมีข้อควำมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ และค ำขอใช้บริกำรอื่นๆท่ีต้องกำร ให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วน ำค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทนุ ค ำขอใช้บริกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) และเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน พร้อมหลกัฐำนซึ่งลงนำมรับรองควำม
ถกูต้องดงัตอ่ไปนีไ้ปท่ีบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
(1)  กรณีบคุคลธรรมดำ  
 ส ำเนำบตัรประชำชน ซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
 หรือเอกสำรเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
 ก) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์  
ข) ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม  
ง) ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสอืรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ ำนำจ  
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หรือเอกสำรเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ 2 คน 
สัง่ซือ้/จองซือ้หน่วยลงทุนร่วมกนั ให้ถือเอำบคุคลท่ีมีช่ือแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 
 
2)  ส ำหรับผู้ที่มีบญัชีกองทนุอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรแล้ว  
 
ผู้ จองซือ้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรแล้ว สำมำรถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทีเอ็มบี             
ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนท่ีได้เปิดบญัชีไว้ โดย
น ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิใน หน่วยลงทนุของกองทนุอื่นดงักลำ่ว หรือส ำเนำหลกัฐำนใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งมีค ำ
เตือนเฉพำะส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว และมีข้อควำมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ มำแสดงเป็นหลกัฐำน หรือ เปิดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือระบบ
อื่นใด ท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน) และผู้จองซือ้
หน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเศษสตำงค์ได้กบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบำงแหง่ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์เอือ้อ ำนวย พร้อมทัง้กรอกข้อควำมในใบค ำสัง่ซือ้ให้ครบถ้วนชดัเจน   
 
2.1)  กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
 2.1.1) กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร (ถ้ำมี) หรือผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
ผู้ สั่งซือ้สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ส ำนักงำนใหญ่หรือส ำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร  (ถ้ำมี) หรือ
ผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่ำงวันและเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก        
โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบค ำสัง่ซือ้ และน ำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ ำนวนไปยื่นที่ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรอำจยกเว้นมลูคำ่ขัน้ต ่ำส ำหรับกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกให้กบัผู้สนใจบำงรำยได้โดยไม่จ ำเป็นต้องประกำศ
แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช ำระเงินค่ำซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดรำฟต์ในระหวำ่งวนัและเวลำกำรเสนอขำย
ครัง้แรก และเช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำมำ
ใหมไ่ด้ แตต้่องอยูใ่นระหวำ่งวนัและเวลำกำรเสนอขำยครัง้แรก 
 
หลงัจำกที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้รับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน และจะด ำเนินกำรออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตำมที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตำมข้อ 14 
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2.1.2) กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
เมื่อเปิดบญัชีกองทนุกบัทำงบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับบตัร
กองทุนของบริษัทจัดกำรของบริษัทจัดกำรตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่บริษัทจัดกำรก ำหนด พร้อมรหัส ซึ่งจะ
สำมำรถใช้ในกำรสัง่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรและเง่ือนไขในกำรออกบตัรกองทุน รวมถึงขอสงวน
สทิธิในกำรยกเลิกบตัรกองทนุ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยติดประกำศดงักลำ่วไว้ที่ท่ีท ำ
กำรของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือประกำศใน www.tmbameastspring.com หรือ
ช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบงำน บริษัทจดักำร
หรือผู้ สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถ้ำมี) ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรจะหกัเงินตำมจ ำนวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้งไว้กบับริษัทจดักำร หำก
เงินในบญัชีไมเ่พยีงพอ บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้โดย
ไมห่กัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้ำต้องกำร แตต้่อง
อยูใ่นระหวำ่งวนัและเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสำรของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสำร
บนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์ บริษัทจดักำรจะถือหลกัฐำนท่ีปรำกฏอยูก่บั
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้ 
 
ก)  ผำ่นบริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรใช้บริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร สำมำรถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่
หมำยเลขโทรศพัท์ 1725 (หรือที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต) โดยปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่
ได้รับฟังจำกระบบซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์หรือที่ระบใุนคูม่ือกำรใช้บริกำร 
 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยกองทนุทำงโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำรจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ ำนวน
เงินไมร่วมหนว่ยสตำงค์ และสำมำรถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 50,000,000 บำท (ห้ำสบิล้ำนบำท)  โดยไมจ่ ำกดั
จ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่น ๆ ท่ีบริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน 
www.tmbameastspring.com 
 

http://www.tmbam.com/
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ข)  ผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิของธนำคำรทหำรไทย (Automatic Teller Machine : ATM) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ จะต้องด ำเนินกำร
บัญ ชี ก อ งทุ น เปิ ด ที เอ็ ม บี  ไท ย  มิ ด  ส ม อล  ผั น ผ วน ต ่ ำ  หุ้ น ระ ย ะย ำ ว  (Open New Fund)  ไ ด้ ที่ 
www.tmbameastspring.com หรือเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด  จึง
สำมำรถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิของธนำคำรทหำรไทย   
 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำท) โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครัง้ต่อวนั หรือมลูค่ำอื่นๆที่บริษัท
จดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน www.tmbameastspring.com  
 
 ค)  ผำ่นอินเทอร์เน็ต 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหสัผำ่น (Password) แล้ว สำมำรถท ำรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ผ่ำนบริกำรอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำรได้ที่ www.tmbameastspring.com ซึ่งผู้ สัง่ซือ้สำมำรถปฏิบัติตำม
ขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ำยดงักล่ำว โดยระบุรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่ำนที่ถูกต้องเพื่อเข้ำสู่
ระบบ และสำมำรถขอเปิดกองทนุก่อนกำรลงทนุครัง้แรก หรือใช้บริกำรซือ้หนว่ยลงทนุ เมื่อปฏิบตัิจนครบขัน้ตอน
กำรสัง่ซือ้ ระบบจะทบทวนกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวและให้ยืนยันควำมถูกต้องเพื่อให้รำยกำรดังกล่ำวเสร็จ
สมบรูณ์ 
 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน  99,999,999.99 บำท (เก้ำสิบเก้ำล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพนัเก้ำร้อยเก้ำสิบเก้ำบำทจุด
เก้ำสิบเก้ำสตำงค์) โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครัง้ต่อวัน หรือมูลค่ำอื่ น ๆ ที่บริษัทจัดกำรจะแจ้งในอนำคต ซึ่งจะ
ประกำศใน www.tmbameastspring.com 
 
2.2)    กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจำกกองทนุบำงกองทนุภำยใต้กำรจดักำร ของบริษัทจดักำร เพื่อ
จองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว ในกำรเสนอขำยครัง้แรกได้ 
ตำมวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ 8 
 
5.2.3  กำรรับช ำระเงินและกำรเก็บรักษำเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้สำมำรถช ำระเงินได้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 
(1)  กรณีที่สัง่ซือ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร ผู้สัง่ซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงิน
ผำ่นธนำคำร) เช็ค ดรำฟต์ หรือวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลงั ทัง้นี ้บลจ.ทหำรไทย จะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยเช็คหรือดรำฟต์ดงักล่ำวจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีกระแสรำยวนั ในนำม “กองทนุเปิด 

http://www.tmbam.com/
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ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุน้ระยะยำว” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนด
เพิ่มเติม  
(2) กรณีที่สัง่ซือ้ผำ่นสำขำของธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ผู้สัง่ซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็น
เงินสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่จ่ำยเงิน หรือค ำสัง่หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร โดยเช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่จ่ำยเงิน หรือค ำสัง่
หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยบญัชีกระแสรำยวนั ในนำม“กองทุน
เปิดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว โดย ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)” หรือที่บริษัท
จดักำรก ำหนดเพิ่มเติม 
  
(3) กรณีที่สัง่ซือ้ผ่ำนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (“ผู้สนบัสนนุกำรขำยฯ”) ผู้สัง่ซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนเป็นเงินสด (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร) เช็ค หรือดรำฟต์ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยบัญชีกระแสรำยวันในนำม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทหำรไทย โดย (ชื่อ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยฯ)”  
 

เมื่อส ำนกังำนผู้ รับสัง่ซือ้ข้ำงต้นได้รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว ส ำนกังำนผู้ รับค ำสัง่ซือ้ดงักลำ่ว
จะออกหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 

ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรยกเลกิรำยกำรสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ 
 

บริษัทจัดกำรจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตำมข้อ 14 ให้ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ช ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว จะไมส่ำมำรถ
ยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นพิเศษ หำกมีดอกเบีย้รับเกิดขึน้
ในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในข้อ (1) - (3) ทำงบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทนุ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะรับใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนั
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม   
 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไขและ/หรือยกเลิกรำยกำรค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ของผู้ ถือหน่วย 
รวมถึงก ำหนดรูปแบบ และ/หรือควำมถ่ีในกำรออกใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

5.2.4  กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้แรกมผีู้สัง่ซือ้ไมเ่กิน 100 ล้ำนหนว่ย ผู้สัง่ซือ้ทกุคนจะได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ตำมจ ำนวนท่ีสัง่ซือ้  
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ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำมูลค่ำโครงกำร บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวน
เงินทนุโครงกำรได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรหรือไมเ่กิน 150 ล้ำนบำท  
 
ในกรณีที่กำรเสนอขำยครัง้แรกมีผู้สัง่ซือ้เกินกว่ำจ ำนวนที่เสนอขำย บริษัทจดักำรอำจด ำ เนินกำรจดัสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมข้อมูลที่ได้มีกำรบนัทึกในระบบซือ้ขำยหน่วยลงทุนของบริษัท
จดักำร  
 
ในกรณีที่สัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรร จะพิจำรณำจดัสรรตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ี
สัง่ซือ้โดยจ ำนวนที่จดัสรรจะเป็นทวีคณูของ 100 หน่วยตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยู่  ทัง้นี ้บลจ.ทหำรไทย
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ หำกกรณีที่มลูคำ่ที่ได้รับกำรจดัสรรต ่ำกว่ำ 1 บำท หรือ 1 หนว่ย หรือเมื่อ
บริษัทจดักำรพบวำ่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้จองหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเป็นเหตทุี่อำจท ำให้ได้รับ
กำรจดัสรรเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับกำรจดัสรรทัง้หมด เว้นแต่บคุคลหรือกลุม่บคุคลที่
ได้รับกำรยกเว้นหรือเห็นชอบตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ก ำหนด 
 
5.2.5 กำรคืนเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขำย
ครัง้แรกไมไ่ด้รับกำรจดัสรรไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น หรือ 
 
 ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องยตุิโครงกำร เนื่องจำกเมื่อสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกแล้วปรำกฏวำ่โครงกำร
ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย หรือจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 
รำยแต่มีมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดต ่ำกว่ำ 50,000,000 บำท (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) และบริษัท
จดักำรประสงค์จะยตุิโครงกำร หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เกินกว่ำหนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด  เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่
ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กรณีที่บริษัทจดักำรจะได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ด ำเนินโครงกำรตอ่ไปได้   
 
บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) เป็นเงินบำทตำม
วิธีกำรขอรับเงินที่ผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตำมค ำสัง่ของลกูค้ำให้แก่ผู้จองซือ้ภำยในหนึ่ง
เดือนนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์
ภำยในก ำหนดเวลำได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่
ต ่ำกวำ่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้ให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
6.1.1 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
6.1.2 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (ผำ่นอินเตอร์เน็ต) 
 
6.1.3 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 
6.1.4 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร 
 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการการเสนอขายครัง้แรก : 
 
บริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร ณ สถำนท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่
ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ย
ลงทุน ค ำขอเปิดบญัชีกองทุน และคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ได้ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของ บริษัท
จดักำร และสถำนท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในช่วงปลำยปี เพื่อป้องกันมิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรสดุท้ำยของปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงรำยงำนในหนงัสือรับรองกำร
ซือ้หน่วยลงทนุตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ยกเว้นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นกองทนุ
รวมหุ้นระยะยำว ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั  
 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ มี ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
รวมถึงสำขำของนิติบคุคลดงักลำ่ว  

3)  หนว่ยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ  
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค ำสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรือช ำระ/รับช ำระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลำ่วในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว   
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5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลำ่วตำมข้อ 1 – 4 
 
บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 
 
6.2.1  กำรขอเปิดบญัชี  
 
1) ผู้สนใจที่ไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดักำร  
 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีไมเ่คยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดักำรจะต้องแสดงควำมจ ำนงขอเปิดบญัชีกองทนุ
กบับริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ให้
ครบถ้วนชดัเจนและสง่หลกัฐำนประกอบค ำขอตำมที่ระบไุว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ  
5.2.2 1)  
 
2) ผู้สนใจที่เคยมีบญัชีกองทนุเปิดของบริษัทจดักำรแล้ว  
 
ผู้ สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดกำรแล้ว สำมำรถกรอกใบค ำสั่งซือ้และส่ง
หลกัฐำนประกอบตำมที่ระบไุว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ  5.2.2 2) ตอ่บริษัทจดักำร
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยไมต้่องแสดงควำมจ ำนงขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินกำรออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่    
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตำมข้อ 14 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ ขำย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริกำรใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรือติดประกำศดงักลำ่ว
ไว้ที่บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 
 
6.2.2  กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือช่องทำงอื่นใดที่
บริษัทจดักำรจดัเตรียมไว้ หรือประกำศเพิ่มเติมตำมวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยนักำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม  บริษัทขอสงวนสิทธิในกำร
ออกใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไมแ่สดงควำมประสงค์รับใบยืนยนั  
 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนดรูปแบบ และ/หรือควำมถ่ีในกำรออกใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
ในกำรช ำระคำ่หนว่ยลงทนุ หำกมิใช่กรณีที่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่เพื่อซือ้หนว่ย
ลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดกำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์เดียวกัน ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนต้องช ำระด้วยเงินจนเต็มค่ำ     
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
 
เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. ให้ด ำเนินกำรในวิ ธีกำรอื่นใด      
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีจ้ะต้องแสดงควำมประสงค์ให้บริษัทจัดกำรสำมำรถสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่ท่ำนมีอยู่ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นภำยใต้ดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร เมื่อมีเหตใุห้ต้องเลิกกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในข้อ 22  โดยในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนหรือสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุออกจำกกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่น ไม่วำ่จะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของ
บริษัทจดักำรหรือไมก็่ตำม บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะน ำสง่เช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีกำรอื่นใด
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง และหนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัท
จัดกำรของกองทุนปลำยทำงภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่บริษัทได้รับค ำสัง่โอนออกจำกผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่สมบรูณ์แล้ว หรือภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่เกิดเหตใุห้ต้องเลิกกองทนุรวม
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะใช้หลกัเกณฑ์ในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมล ำดบั ดงันี  ้
 
1)  โอนให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรก่อน (ถ้ำม)ี หำกในขณะนัน้ กองทนุ
รวมหุ้นระยะยำวอื่นของบริษัทจดักำรมีมำกกวำ่ 1 กองทนุ บริษัทจดักำรจะสบัเปลีย่นไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยำวทีม่ีควำมเสีย่งในระดบัใกล้เคยีงกนั หรือต ำ่กวำ่ควำมเสีย่งของกองทนุรวมเดมิที่ทำ่นมีอยูก่่อน 
 
2) โอนให้แกก่องทนุรวมหุ้นระยะยำวของบริษัทจดักำรอื่น ซึง่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่มีระดบัควำมเสีย่ง
ในระดบัใกล้เคยีงกนัหรือต ่ำกวำ่ควำมเสีย่งของกองทนุรวมเดิมทีท่ำ่นมีอยู่ 
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบงำน บริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินงำนกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถ้ำมี) ให้แล้ว
เสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วิธีกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ ขำย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริกำรใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบผ่ำนทำง www.tmbameastspring.com หรือติดประกำศดงักลำ่ว
ไว้ที่บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 
 
1) กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
ผู้สัง่ซือ้สำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัท ำกำรตำมเวลำ
ปกติของธนำคำรพำณิชย์ และเป็นไปตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด ในรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณจำกมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) สว่นต่ำงมลูค่ำหน่วย
ลงทนุ (Spread) (ถ้ำมี) ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้สำมำรถช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดรำฟต์ ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชี
เดียวกบับริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่รับค ำสัง่ซือ้เทำ่นัน้ 
 
ผู้สนใจซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
กองทนุรวมตำมข้อ  5.2.2 
 
ส ำหรับกำรสัง่ซือ้ครัง้แรกผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไมต่ ่ำกวำ่ 1 บำท (หนึง่บำทถ้วน) และ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำ
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเศษสตำงค์ได้กับผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนขำยบำงแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์
เอือ้อ ำนวย ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถกรอกรำยละเอียดตำ่งๆในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ
ค ำขอใช้บริกำรอื่นๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน และน ำค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ำมี) ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และค ำขอใช้
บริกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) พร้อมทัง้เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ ำนวนไปยื่นท่ีบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรอำจยกเว้นมูลค่ำขัน้ต ่ำส ำหรับกำรสั่งซือ้ครัง้แรกให้กับผู้ สนใจบำงรำยได้โดยต้อง
ประกำศแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คหรือดรำฟต์ภำยในเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้นของวนัท ำกำรซือ้ขำย 
ให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำร
ซือ้ขำย ซึง่จะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ย
ลงทนุ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดรำฟต์ หลงัเวลำที่ก ำหนด หรือในวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยให้
ถือเป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ในรำคำขำยหน่วยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัไป  ซึ่งจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำ
ขำยหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัท ำกำรซือ้ขำย ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ซื อ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ 
 
ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดกำรห รือผู้ สนับสนุนกำรขำยห รือ รับซื อ้คืน  เพี ยงแต่กรอกใบค ำสั่งซื อ้ ให้ถูก ต้องและครบ ถ้วน   
 
หลงัจำกที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้รับช ำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน และจะด ำเนินกำรออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตำมที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตำมข้อ 14  
 

2) กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (ผำ่นอินเตอร์เน็ต) 
 
ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนที่ ป ระสงค์จะใช้บ ริกำรซื อ้ขำยหน่ วยลงทุนทำงอิน เทอ ร์เน็ ตของบ ริษั ทจัดกำร 
(www.tmbameastspring.com) จะต้องยื่นค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ตต่อบริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนและสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ หลงัจำก
นัน้บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ ใช้  (User Name ) และรหสัผ่ำน (Password)  ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริกำรทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 
ในกำรเข้ำมำใช้บริกำรนีเ้ป็นครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท ำกำรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำนที่ได้รับเป็น
รหสัผำ่นใหมเ่สยีก่อนจึงจะสำมำรถใช้บริกำรได้  
 
ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำรนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สำมำรถใช้บริกำรได้ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสร็จ
สมบรูณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมเง่ือนไขของแต่ละธนำคำรท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่ำซือ้หนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีตำรำงก ำหนดเวลำนีไ้ว้ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีใช้บริกำรนีท้รำบ  

บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะหกัเงินตำมจ ำนวนเงินที่สัง่ซือ้ทนัทีจำกบญัชีเงินฝำกของ    
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝำกหรือตำมที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลงั หำกเงินในบญัชีไม่
เพียงพอ บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงินจำก
บญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ถ้ำต้องกำร  

เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกโดยเคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองโทรสำรของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เป็นเพียงเอกสำร
บนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์  
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บริษัทจดักำรจะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำนใน
กำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้ 
 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
ซือ้ขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยซึ่งเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลำที่ก ำหนด หรือในวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยให้ถือเป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำ
กำรซือ้ขำยถัดไป ในรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยถัดไปซึ่งเป็นรำคำที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ในกรณีผู้สัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ให้ผู้
สัง่ซือ้ติดตอ่ใช้บริกำรผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.tmbameastspring.com) โดยให้ผู้สัง่ซือ้
ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ำยดงักลำ่ว ผู้สัง่ซือ้ต้องระบรุหสัผู้ ใช้และรหสัผ่ำนที่
ถกูต้องเพื่อเข้ำสูร่ะบบ จำกนัน้จึงเลือกรหสับริกำรซือ้หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้ ระบบจะ
ทบทวนกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วและให้ยืนยนัควำมถกูต้องเพื่อให้รำยกำรดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์  
 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทำงอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถ
สัง่ซือ้ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่นๆ
ที่บริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศใน www.tmbameastspring.com  
 
3)  กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ด้วยค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิ (Auto Investment Plan: AIP) 
 
ภำยหลงัจำกที่ได้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นงวดๆ งวดละ
เทำ่ๆ กนั สำมำรถกรอกค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิด้วยตนเองผำ่นอินเตอร์เนต็ของบริษัทจดักำร
(www.tmbameastspring.com)  หรือกรอก “ใบค ำขอใช้บริกำรกำรวำงแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ” ได้ที่บริษัท
จดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท ำกำรเปิดบญัชีไว้เทำ่นัน้ หรือติดตอ่สอบถำม
ได้ที่บริษัทจดักำร ทัง้นีก้่อนที่ทำ่นจะท ำรำยกำรสัง่ซือ้ดงักลำ่ว ทำ่นจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกธนำคำร
เจ้ำของบญัชีที่ทำ่นประสงค์จะให้ตดัเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
  
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถตดัเงินจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด 
บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และระบบจะยกเลิก
รำยกำรซือ้ของงวดดงักลำ่ว  
 
ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือค ำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลงัจำกที่มีกำรบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรรับค ำสั่งซือ้อัตโนมัติ หรือค ำขอยกเลิกดังกล่ำว โดยไม่ผ่ำน

http://www.tmbam.com/
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อินเทอร์เน็ต บริษัทจดักำรอำจใช้เวลำในรวบรวมค ำสัง่ซือ้หรือค ำขอยกเลกิดงักลำ่วให้แก่นำยทะเบียนเพื่อบนัทึก
ข้อมลูเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ภำยใน 2 สปัดำห์นบัจำกวนัที่ยื่นค ำขอท ำรำยกำรค ำสัง่ซือ้อตัโนมตัิหรือวนัที่ยื่นค ำ
ขอยกเลกิ 
 
บริษัทจดักำรจะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำนใน
กำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้ 
 
4)  กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนีเ้ฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญ ชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดำ และไมเ่ป็นบญัชีร่วม และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
 
ในกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัท
จดักำรได้ทกุวนัท ำกำรของบริษัทจดักำร จนถึงเวลำ 15.30 น. ท่ีหมำยเลขโทรศพัท์ 1725 กด 1 โดยเจ้ำหน้ำที่จะ
ท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนท ำรำยกำรทุกครัง้ และผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้เสร็จสมบรูณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมเง่ือนไขของแต่ละธนำคำรที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ตดัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีตำรำงก ำหนดเวลำนีไ้ว้ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีขอใช้บริกำรนีท้รำบ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ จะต้องมีบญัชีหกัเงินคำ่
ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดักำรจะหกัเงินตำมจ ำนวนเงินท่ีสัง่ซือ้ทนัทีจำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้แจ้ง
ไว้กับเจ้ำหน้ำที่ หำกเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดกำรจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงินจำก
บญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผู้สัง่ซือ้สำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหม่ได้ถ้ำต้องกำร 
 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้นของวนัท ำกำรซือ้ขำยให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท ำกำรซือ้ขำยนัน้ ในรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย ซึ่งจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่
ค ำนวณได้เมื่อสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และรำคำขำยหน่วยลงทุน
ดงักลำ่วเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้นของวนัท ำกำรซือ้ขำยให้ถือว่ำเป็นกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำ
กำรซือ้ขำยถดัไป ในรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ซึง่จะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ี
ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนวนัถัดไปเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และรำคำขำยหน่วยลงทุน
ดงักลำ่วเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
หำกผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องกำรเอกสำรเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำร ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ให้ท ำกำรสง่เอกสำรกำรยืนยนักำรท ำรำยกำรผำ่นเคร่ืองโทรสำรได้ 
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลำท ำกำรในกำรขำยหน่วยลงทุน เพ่ือควำมเหมำะสมและ
เป็นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั เว้นแต่
กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วข้ำงต้นเป็นกำรเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไมก่ระทบสทิธิของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศที่ส ำนกังำน
ของบริษัทจัดกำร ส ำนักงำนและสำขำของผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 
 
6.2.3 กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ในกำรขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1) รับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้ในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเว้นแตก่รณีตำมที่ระบุ
ไว้ในรำยละเอียดสว่นโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำต หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่อำจท ำให้บุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุน  เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
บคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับกำรยกเว้นตำมที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 18 
 
2) ขำยหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และเพิ่มจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีขำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหนว่ย
ลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมที่
ระบไุว้ในรำยละเอียดสว่นโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำม ข้อ 11  
 
3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม กบั  
3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ มี ถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ  

3.2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
รวมถึงสำขำของนิติบคุคลดงักลำ่ว   

3.3) หนว่ยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ  
3.4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค ำสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดักำร หรือช ำระ/รับช ำระเงิน

เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลำ่วในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว     

3.5)  กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลำ่วตำมข้อ 3.1 – 3.4 
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บริษัทจัดกำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินที่สัง่ซือ้และช ำระเต็มจ ำนวน หำร
ด้วยรำคำขำยต่อหน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้รับช ำระเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวน จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรจะค ำนวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่งโดยใช้
วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 
ทิง้  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดรำฟต์ภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำย ให้ถือว่ำ
เป็นกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ในรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่
ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย  ซึ่งจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีที่ผู้สัง่ซือ้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็คหรือดรำฟต์ หลงัเวลำที่ก ำหนด หรือในวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยให้ถือ
เป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ในรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย
ถดัไป  ซึ่งจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำย
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรถัด
จำกวนัท ำกำรซือ้ขำย ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสัง่ซือ้นัน้ 
และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทรำบ 
 
ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่ช ำระ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วย
ลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเข้ำบญัชีเป็นเกณฑ์  
 
บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื อ้หน่วยลงทุนตำมที่สัง่ซือ้และได้รับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ ำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหนว่ย
ที่จดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดย
ใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมข้อมลูที่ได้มีกำรบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้ง
ให้ทรำบลว่งหน้ำ และบริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีไมรั่บกำรจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ให้ผู้
สัง่ซือ้ตำมวิธีกำรรับเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในกำรเปิดบญัชีกองทนุ  
 
6.2.4  ข้อจ ำกดักำรลงทนุ  
บริษัทจดักำรอำจปฏิเสธค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
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ก) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้ลงทนุรำยใดถือหนว่ยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ  
 

ข) ค ำสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุท่ีไมม่ีสญัชำติไทยและมีภมูิล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยูใ่นตำ่งประเทศที่มมีลูคำ่มำกกวำ่ 10 
ล้ำนบำท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลำ่วถือหน่วยลงทนุมมีลูคำ่รวมกนัมำกกวำ่ 10 ล้ำนบำท  
 

ค) ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ที่จะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกิน
กวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  เว้นแตใ่นกรณีทีเ่ป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับกำรผอ่นผนั
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 
ง)   ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุ  บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใดๆที่บริษัทจดักำร

ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรสัง่ซือ้ดงักล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทนุ และ/หรือจ ำนวนเงินของกำรสัง่ซือ้ดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 
6.2.5 กำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว หรือถำวร 
 
บริษัทจดักำรอำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรเมื่อบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ใน
บำงสถำนกำรณ์กำรรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตำมปกติจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกองทุนอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่กองทนุ  
 
ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดักำรเห็นควรให้กองทนุหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร หรือเห็นควรให้
รับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตำมปกติ บริษัทจดักำรจะประกำศใน www.tmbameastspring.com หรือติดประกำศ
ดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีกำร วนัและเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุหรือกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในอนำคต หรือ
ระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ หรือกรณีอื่นใด ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
รับค ำสัง่ซือ้ขำยของกองทนุ หรือเพื่อลดควำมเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทำงลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทนุ
โดยรวม โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั เว้นแตก่ำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วข้ำงต้น
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบและประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 7 วนั ยกเว้นกรณีที่
เกิดจำกปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ ำเป็นและสมควร บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดย
พลนั 
 

http://www.tmbam.com/
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7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
 
7.1  ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  : 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่ 
(1) บริษัทจดักำร 
(2) ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดักำรแตง่ตัง้เท่ำนัน้ 
(3) เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดักำร (www.tmbameastspring.com) 
(6)   เจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร  

 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วธีิกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ ขำย 
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริกำรใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบผำ่นทำง www.tmbameastspring.com หรือติดประกำศดงักลำ่ว
ไว้ที่บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 
 
7.2. รำยละเอยีดช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ : 
ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
บริษัทจดักำรจะเปิดท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุวนัท ำกำร ทัง้นี ้กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ อำจสง่ผลให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุต้องช ำระคืนสทิธิประโยชน์ทำงภำษี ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้ำทีต้่องศกึษำ และปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคนืหนว่ยลงทนุ มใิช่ด้วยเหต ุสงูอำย ุทพุพลภำพ หรือตำย ตำมกฎหมำยภำษี
อำกรบริษัทจดักำรมีหน้ำที่หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ในอตัรำทีก่รมสรรพำกรก ำหนด จำกผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  
บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่ำนเคร่ืองฝำกถอนอตัโนมตัิ (ATM) Tele-banking หรือทำง
โทรศพัท์ หรือบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือหน่วยลงทนุครบครบ
ตำมเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่กรมสรรพำกร หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด หรือทพุพลภำพ หรือ
อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เทำ่นัน้ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องติดตอ่บริษัทจดักำรก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้ 
 
7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
 

http://www.tmbam.com/
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7.4 รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  : 
 

7.4.1 วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : กรณีปกติรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 

7.4.1.1 กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ ำนวนเงิน
สทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีประสงค์
จะขำยคืน พร้อมกับแสดงสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สัง่ขำยคืน และน ำไปยื่นที่
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ 
 
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่ได้มีกำรบนัทกึข้อมลูกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระบบของนำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้ 
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนดงักลำ่วจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  

 
7.4.1.2 กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์(ผำ่นอินเตอร์เน็ต)  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถเลอืกใช้บริกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดักำร (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้แสดงไว้บน
เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็และท ำกำรยืนยนัควำมถกูต้องเพื่อให้รำยกำรดงักลำ่วเสร็จสมบรูณ์ โดยบริกำร
ขำยหนว่ยลงทนุทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (www.tmbameastspring.com)  โดย
สำมำรถขำยเป็นจ ำนวนเงิน หรือเป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ ได้ครัง้ละไมเ่กิน 300,000,000 บำท (สำม
ร้อยล้ำนบำทถ้วน) โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่นๆท่ีบริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่
จะประกำศใน www.tmbameastspring.com  

 
7.4.1.3   กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพันธ์ของบริษัทจดักำร 
 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะให้บริกำรนีเ้ฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภท
บคุคลธรรมดำ และไมเ่ป็นบญัชีร่วม  และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ส่วนลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร
จะต้องมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภทบคุคล และจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม จึงจะท ำรำยกำรผำ่นบริกำร
นีไ้ด้ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำรได้
ทกุวนัท ำกำร ตำมเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำร ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 1725 กด 1 โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำ
กำรตรวจสอบรำยละเอียดควำมมีตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้  
 
หำกผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องกำรเอกสำรเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำร ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สำมำรถแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ท ำกำรสง่เอกสำรกำรยืนยนักำรท ำรำยกำรผำ่นเคร่ืองโทรสำรได้ 

 
7.5 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร 
 
7.6 รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน : 
อื่นๆโปรดระบ ุ: 
 
(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน สำมำรถขำย

คืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำรตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์จนถงึเวลำ 15.30 น. และเป็นไป
ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด และ/หรือ ตำมที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนก ำหนด 
 

(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่ลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำรทำงโทรศพัท์ได้ทกุวนัท ำ
กำรของบริษัทจดักำรจนถึงเวลำ 15.30 น. และเป็นไปตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

 
(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์  โดยผำ่นบริกำรซือ้ขำย

กองทนุผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือ
ผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) ของธนำคำรทหำรไทยตำมเวลำที่เคร่ืองเปิดให้บริกำร  

 
กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำย ให้ถือว่ำเป็นกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุใน
วนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ ในรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยซึง่จะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ
ทีค่ ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ดงักลำ่วเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ หลงัเวลำที่ก ำหนด หรือในวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย ให้ถือเป็นกำรสัง่ขำยคนืหนว่ยลงทนุ
ในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไป ในรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปซึง่จะใช้มลูคำ่
หนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุถดัไปเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลำท ำกำรในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือควำมเหมำะสม
และเป็นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี ้
หำกมีกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 30 วนั เว้น
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แตก่ำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วข้ำงต้นเป็นกำรเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่กระทบสทิธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิดประกำศที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 

 
7.7  กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ  : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ    

 
    7.8 รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ เพิ่มเตมิ :  
  
กำรรับช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะจดัให้มีกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ภำยใน 5 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ ตำมวิธีกำรขอรับเงินค่ำขำย ดงันี  ้หรือวิธีกำรอื่นใดอนัจะ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อม
เพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
1)  ในกรณีที่กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกที่

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกที่ระบใุนแบบค ำขอ
เปิดบญัชีกองทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

 
2)  ในกรณีที่กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ

ออกเช็คในนำมผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำ
กำรถดัจำกวนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ พร้อมกบัใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ภำยใต้เง่ือนไขที่ระบตุำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ 10 

 
3)   ในกรณีที่กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยน ำเช็คในนำมผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้ำ

บญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ธนำคำรอื่นในเขตส ำนกัหกับญัชีกรุงเทพมหำนครตำมที่ได้ระบไุว้ในใบ
ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกเช็คในนำมผู้ ถือหนว่ยลงทนุและน ำเช็คดงักลำ่วเข้ำ
บญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีธนำคำรอื่นหรือท ำกำรโอนเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ภำยใน 5 วนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์  ทัง้นีห้ำกธนำคำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้
น ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะเป็น
ภำระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมวิธีกำรกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดอนั
จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว  ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมรำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้ง
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ให้ผู้ลงทุนทรำบ โดยจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยนักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับใบ
ยืนยนัดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม   
 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนดรูปแบบ และ/หรือควำมถ่ีในกำรออกใบยืนยนักำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีควำมประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุซึง่ไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอื
ในบญัชีกองทนุ และบญัชีนัน้ไม่มีกำรติดต่อขอใช้บริกำรเป็นเวลำนำนติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่ำวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ หำกผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีจะขำยคืน หรือจ ำนวนเงินสทุธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในค ำสัง่
ขำยคืนหน่วยลงทุนมำกกว่ำหน่วยลงทนุหรือมูลค่ำหน่วยลงทนุหกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และบริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทจดักำรตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ 10  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจขอยกเลกิค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระหวำ่งวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุใดที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กำรยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนจะสมบรูณ์ก็
ตอ่เมื่อได้รับกำรอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรก่อน 
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจ ำนวนทัง้หมดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มี
ค ำสัง่ขำยคืนไว้ ยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว 
โดยบริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมตำมข้อ 11 หรือ 12   
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบงำน บริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินงำนกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถ้ำมี) ให้แล้ว
เสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรท่ีออกโดยเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ขำยคืน หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่ขำยคืน หรือเคร่ืองฝำก
ถอนเงินอตัโนมตัิเป็นเพียงเอกสำรบนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์ บริษัท
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จดักำรจะถือหลกัฐำนท่ีปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน เป็นหลกัฐำนในกำรท ำ
รำยกำรท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้ำงองิได้  
 
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้ 

 
    7.9 รำยละเอียดเพิ่มเติม :  -  

 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1 ช่องทำงกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  :   
8.1.1 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
8.1.2 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดักำร(ผำ่นอินเตอร์เน็ต) 
8.1.3 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
8.1.4  กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร 
 
8.2 รำยละเอียดช่องทำงกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ  :   
 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนกองหนึ่ง(กองทนุต้นทำง) เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองหนึ่ง (กองทนุปลำยทำง) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุจำกกองทนุต้นทำงซึ่งได้หกัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) และหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (ถ้ำมี) และหรือค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเบีย้ปรับ 
หรือคำ่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ำมี) เพื่อน ำไปช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุปลำยทำง 
 
บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนงัสอืเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดงักล่ำว 3)หน่วยงำนของรัฐบำล
สหรัฐอเมริกำทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมลู หรือสง่ค ำสั่งเก่ียวกับ
หน่วยลงทนุของบริษัทจดักำร หรือช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลำ่วในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว  5) 
กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลำ่วตำมข้อ1) – 4) 
 
บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่
วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ส ำหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้น 
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สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุต้นทำง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำร
ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะเกิดขึน้หลงัจำกที่ได้มีกำรบนัทกึข้อมลูกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเทำ่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุหรือจ ำนวนเงินสทุธิที่ต้องกำรสบัเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวน
หน่วยลงทนุหรือมลูค่ำหน่วยลงทุนหกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน (ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำย ค่ำเบีย้ปรับ 
หรือคำ่ธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ำมี) และคำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏ
อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ท ำรำยกำร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ำมำรถยกเลกิรำยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ เว้น
แตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนักำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ทีจ่ะขอรับ
ใบยืนยนักำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิม่เติม             
 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนดรูปแบบ และ/หรือควำมถ่ีในกำรออกใบยืนยนักำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
นอกจำกนีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำกองทนุเป็นกำรชัว่ครำว
หรือถำวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นวำ่ กำรหยดุรับค ำสัง่ดงักลำ่วจะเป็นกำรรักษำประโยชน์กองทนุและ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะประกำศลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัก่อนกำรหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยน ใน
หนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั และติดประกำศดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจัดกำร ส ำนกังำนและสำขำของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบงำน บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะด ำเนินงำนกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถ้ำมี) ให้
แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกโดยเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้สัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเคร่ืองฝำกถอนเงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่
หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์  
 
บริษัทจดักำรจะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐำน
ในกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลง ปรับปรุง ช่องทำง วธีิกำร และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบักำรซือ้ 
ขำย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมถึงบริกำรใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบผำ่นทำง www.tmbameastspring.com หรือ
ติดประกำศดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 

 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุรวมอื่นภำยใต้กำร
จัดกำรของบริษัทจัดกำรมำยังกองทุนรวมหุ้ นระยะยำวภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร หำกกำร
สบัเปลีย่นนัน้ ท ำให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลำยทำงภำยในวนัท ำกำรสดุท้ำยของ
ปีนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงรำยงำนในหนังสือรับรองกำรซือ้หน่วยลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดักำรกองทนุรวมหุ้นระยะยำว บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัให้มี
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่ทำ่นมีอยู่ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นภำยใต้
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  

 
8.2.1 รูปแบบกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 

8.2.1.1 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้โดยกรอกรำยละเอียดในค ำขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ให้ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงินสทุธิหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรจะสบัเปลีย่นจำก
กองทนุต้นทำง และช่ือกองทนุปลำยทำง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุต้น
ทำง และกองทนุปลำยทำง (ถ้ำม)ี  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบ
หลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน 
 
8.2.1.2 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรมำยงักองทนุ
รวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้โดยกรอกรำยละเอียดในค ำขอสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ให้ครบถ้วน  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงินสทุธิหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรจะสบัเปลีย่นจำก
กองทนุต้นทำง และช่ือกองทนุปลำยทำง พร้อมกบัแสดงสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุต้น
ทำง และกองทนุปลำยทำง (ถ้ำม)ี ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบ
หลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน  
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8.2.1.3 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร
อื่น มำยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวของบริษัทจดักำร (รับโอน) 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีควำมประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ที่อยูภ่ำยใต้
กำรจดักำรของบริษัทจดักำรอื่นมำยงักองทนุนี ้สำมำรถท ำได้โดยกำรกรอกรำยละเอียดใน “ใบค ำสัง่รับโอน 
LTF จำก บลจ.อื่น”  โดยไม่ต้องระบุจ ำนวนเงินที่ต้องกำรโอน พร้อมทัง้น ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนและเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนดเพื่อประกอบกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปยื่นต่อบริษัท
จดักำรหรือตวัแทนสนบัสนนุ โดยบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำร
รับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน  

 
บริษัทจดักำรจะยดึถือจ ำนวนเงิน ที่ได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวของบริษัท
จดักำรอื่น ตำมที่ได้ระบุในหนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใต้ช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีกำรน ำส่งเงินลงทุนโดยบริษัท
จดักำรนัน้ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีกำรอื่นใด เป็นเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวนี  ้ 
 
บริษัทจดักำรจะถือวนัท่ีท ำรำยกำรสบัเปลีย่นเข้ำให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน ข้อ 17.2 อยำ่งไรก็ตำม ใน
กรณีที่บริษัทจดักำรของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่น (กองทนุต้นทำง) น ำสง่เงินลงทนุ โดยเช็ค เงินโอน หรือ 
วิธีกำรอื่นใด ล่ำช้ำกว่ำวนัที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกร บริษัทจัดกำรจะถือว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรซือ้ มิใช่กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือรับรองกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อแนบเป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ประจ ำปี  

 
8.2.1.4 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร ไปยงั
กองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรอื่น (โอนออก) 

 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีควำมประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุนี ้(กองทนุต้นทำง) ไปยงักองทนุรวม
หุ้นระยะยำวที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรอื่น (กองทุนปลำยทำง) สำมำรถท ำได้โดยกรอก
รำยละเอียดใน “ใบค ำสัง่โอน LTF ไปยงั บลจ. อื่น”  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงินที่ต้องกำรได้รับ
จำกกำรขำยคืนกองทุนต้นทำงเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลำยทำงหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรจะ
สบัเปลีย่นออกจำกกองทนุต้นทำง ช่ือกองทนุปลำยทำงและช่ือบริษัทจดักำรของกองทนุปลำยทำงพร้อมทัง้
น ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพื่อประกอบกำรสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุไปยื่นที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนโดยบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐำน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดกำรของกองทุนปลำยทำงนัน้ถึงกำรท ำ
รำยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเอง 



  
 

กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ำ่ หุ้นระยะยำว 

 

60 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโอนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุนีไ้ปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่น 
ไม่ว่ำจะเป็นกองทนุซึ่งอยู่ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรหรือไม่ก็ตำม บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุจะน ำสง่เช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีกำรอื่นใดในกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุจะโอนเงินลงทนุ
ในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง และหนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดกำรของกองทุน
ปลำยทำง ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่บริษัทได้รับค ำสัง่โอนออกจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนระหว่ำงปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยในสิน้
เดือนกมุภำพนัธ์ของปีถดัไปเพื่อแนบเป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรหกัภำษีเงินได้ประจ ำปี 

 
8.2.2 วิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

 

(1) กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 

 ซือ้คืนได้ทกุวนัท ำกำรตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์จนถึงเวลำ 15.30 น. หรือตำม
เวลำที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนก ำหนด ในรำคำตำมข้อ 8.2 
 

 ในกำรสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอยีดในใบค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในรูปแบบตำมข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ 
ใบค ำสัง่รับโอน LTF จำกบลจ.อืน่ หรือ ใบค ำสัง่โอน LTF ไปยงับลจ. อ่ืน แล้วแตก่รณี โดยในกรณี
กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร ให้
ระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนกองทนุต้นทำงเพื่อน ำไปลงทนุใน
กองทนุปลำยทำงหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรจะสบัเปลีย่นจำกกองทนุต้นทำง และช่ือ
กองทนุปลำยทำง บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำน 
 

 ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะยกเว้น
ข้อก ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุปลำยทำงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 บริษัทจัดกำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่รำยกำร
สบัเปลี่ยนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำงตำมเกณฑ์
ในข้อ 8.2  

 

(2) กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทจดักำร(ผำ่น
อินเตอร์เน็ต) 

  
ผู้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอำจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรนี ไ้ด้ทุกวัน โดยผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) 
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 กำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลำ 15.30 น. ในวันท ำกำรซือ้ขำยให้ถือว่ำเป็นกำรสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้  

 

 กำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลงัเวลำ 15.30 น. ในวนัท ำกำรซือ้ขำยหรือกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุในวนัหยดุท ำกำรให้ถือเป็นกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถัดไป และใช้
เกณฑ์กำรค ำนวณรำคำของวนัท ำกำรถดัไป  

  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกใช้บริกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดกำร (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรตำมที่ได้
แสดงไว้บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและท ำกำรยืนยันควำมถูกต้องเพื่อให้รำยกำรดังกล่ำวเสร็จ
สมบู รณ์  โด ยบ ริก ำรสับ เป ลี่ ย นหน่ วยลงทุนท ำง เค รือข่ ำยอิ น เทอ ร์เน็ ต ของบ ริษั ท 
(www.tmbameastspring.com) สำมำรถท ำรำยกำรได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็น
จ ำนวนเงิน หรือเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุ ได้ครัง้ละไม่เกิน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำท
ถ้วน)โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ตอ่วนั หรือมลูคำ่อื่นๆท่ีบริษัทจดักำรจะแจ้งในอนำคต ซึง่จะประกำศ
ใน www.tmbameastspring.com  

 

(3) กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Investment Plan : AIP) 
กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุด้วยกนั อำจสง่ผลให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุต้องช ำระคืนสทิธิ
ประโยชน์ทำงภำษี ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้ำที่ต้องศกึษำ และปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกฎหมำย
ภำษีอำกร  

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่ำๆ กนั สำมำรถก ำหนดค ำสัง่
สั บ เป ลี่ ย น ห น่ ว ย ล งทุ น อั ต โน มั ติ ด้ ว ย ตั ว เอ ง ผ่ ำ น อิ น เต อ ร์ เน็ ต ข อ งบ ริ ษั ท จั ด ก ำ ร 
(www.tmbameastspring.com) หรือที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือด้วยวิธีกำรอื่นท่ีอำจมีขึน้
ในอนำคต หรือติดตอ่สอบถำมได้ที่บริษัทจดักำร 
 

ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนดไว้  โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรสัง่สบัเปลี่ยนในแต่
ละงวด ช่ือกองทนุปลำยทำง และก ำหนดวนัที่ให้ท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนเป็นล ำดบัวนัที่ของสปัดำห์หรือ
ของเดือนหรือของไตรมำสหรือของปี ที่ต้องกำรท ำรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ระบวุ่ำจะ
เลือกให้ท ำรำยกำรในวนัท ำกำรก่อนหรือหลงัวนัที่ต้องกำรในกรณีที่วนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุท ำกำร
ของบริษัทจดักำร  
 

ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือค ำขอยกเลิก จะมีผลภำยหลงัจำกที่มีกำรบนัทึกข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่ำนัน้ หำกในอนำคตบริษัทจัดกำรสำมำรถรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือค ำขอยกเลกิดงักลำ่วได้โดยไมต้่องผำ่นอินเตอร์เน็ต บริษัทจดักำรอำจใช้เวลำในกำรรวบรวม
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ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือค ำขอยกเลิกดงักล่ำวให้แก่นำยทะเบียนเพื่อบนัทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ภำยใน 2 สปัดำห์นบัจำกวนัที่ยื่นค ำขอท ำรำยกำรค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ
หรือวนัท่ียื่นค ำขอยกเลกิ 

 
(4)  กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผำ่นเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำร 
 
  บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะให้บริกำรนีเ้ฉพำะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุเป็นบญัชีประเภท

บคุคลธรรมดำ และไมเ่ป็นบญัชีร่วม และไมเ่ป็นบญัชีประเภทนิติบคุคล 
 
  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนเจ้ำหน้ำที่สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ของบริษัทจดักำรได้ทกุ

วนัท ำกำร ของบริษัทจดักำร จนถึง 15.30 น. ที่โทรศพัท์ 1725  กด 1 โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมมีตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนท ำรำยกำรทกุครัง้  และหลงัจำกท ำรำยกำรทุกครัง้
จะต้องได้รับกำรยืนยนักำรท ำรำยกำรถูกต้องจำกผู้ ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรท ำ
รำยกำรผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสมัพันธ์ของบริษัทจัดกำร จะต้องรับทรำบเง่ือนไขและค ำเตือนในกำรท ำ
รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุก่อน 

  ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งกองทนุที่ต้องกำรสบัเปลีย่นแก่เจ้ำหน้ำที่
สว่นลกูค้ำสมัพนัธ์ให้ครบถ้วน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทำง จ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำร
สบัเปลีย่นจำกกองทนุต้นทำง และช่ือกองทนุปลำยทำงที่ต้องกำรสบัเปลีย่นเข้ำ 

 
  กำรสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้นในวนัท ำกำรซือ้ขำยให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่

สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้  
 
  หำกผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรเอกสำรเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำร ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถ

แจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ท ำกำรสง่เอกสำรกำรยืนยนักำรท ำรำยกำรผำ่นเคร่ืองโทรสำรได้ 
 
8.2.3 รำคำขำยและรำคำรับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

 
ในกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ จะก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืน ดงันี ้ 
 
1) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุต้นทำง กำรก ำหนดรำคำรับซือ้คืนจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ เมื่อสิน้วนัท ำกำร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่น (ถ้ำมี) และสว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) (ถ้ำม)ี 
  
2) ในกรณีที่กองทนุเป็นกองทนุปลำยทำง กำรก ำหนดรำคำขำยจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุเมื่อสิน้วนัท ำกำร
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สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมีผล บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่น (ถ้ำมี) และสว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
(Spread) (ถ้ำม)ี 

  8.2.4  ระยะเวลำในกำรสบัเปลีย่น : ทกุวนัท ำกำร 

9. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  
 
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตอ่ไป โดยบริษัทจดักำรต้องได้รับ
มติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
10.1  บริษัทจดักำรจะเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ขำยคนืหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  บริษัทจดักำร พิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีทีเ่ข้ำเหตดุงัตอ่ไปนี ้
โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด
ได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ 
 (ข) มเีหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม 
 (2)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลำที่บริษัทจดักำร พบวำ่ รำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมที่ระบไุว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 16 และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
 
10.2  กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมข้อ 10.1 ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
              (1)  เลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคี ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
 (2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระคำ่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 (3)  แจ้งกำรเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัสง่รำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลือ่น และ
หลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(2) ตอ่ส ำนกังำนโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะมอบหมำยให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 
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 (4)  ในระหวำ่งกำรเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว ให้บริษัทจดักำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตำมล ำดบัวนัท่ีสง่ค ำสัง่ขำยคืนกอ่นหลงั 
10.3  ให้บริษัทจดักำรหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทพบวำ่
รำคำขำยหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมข้อ 16  และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไข
รำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึง
กำรหยดุขำยหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถงึกำรหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 
10.4  ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส ำนกังำนได้ประกำศก ำหนดให้เป็น
วนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ   ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมหยดุรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุส ำหรับวนัดงักลำ่ว  และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรหยดุรับค ำสัง่ในกรณี
ดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้  โดยกำรปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่
ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นสถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำม)ี 
 
11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  
 

11.1 บริษัทจดักำรอำจไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้
เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
  
 (1)  ตลำดหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ 
 (2)  บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด
ได้อยำ่งสมเหตสุมผล 
 (ข) ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ 
 (ค) มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้
กระท ำได้ไมเ่กินหนึง่วนัท ำกำร เว้นแตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ 
ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 (ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้
เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวำ่ร้อยละสบิของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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 (ข) มเีหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ หรือ 

 (ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูเ่หนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นกำรไมข่ำยหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บริษัทจดักำรมเีหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้
  1.  กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผดิฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  
  2.  กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ 
  3.  กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
 (ข) บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบั

ลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั 
 

(5) อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุ
รวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยเดิมไมส่ำมำรถด ำรงควำม
เพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
กำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์
และกำรจดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นหนว่ยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำซึง่ให้
กระท ำได้ไมเ่กิน 3 วนัท ำกำร 
 
11.2  เมื่อปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมคี ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไว้แล้วให้
ทรำบถึงกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5)ให้
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอืน่ และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 (2) รำยงำนกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คนืหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือ
ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุ
รวมเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบโดยพลนั 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำ
สัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5)เกินหนึง่วนัท ำกำร ให้
บริษัทจดักำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
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  (ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรำยงำน
ฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำร
ก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้ว
ให้ทรำบถงึกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรำยอื่นและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถงึกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ 
โดยพลนั 
 
12. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจดักำรจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่
ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั  
 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
 

13.1 บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน 
ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม กบั  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มี
หนงัสอืเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ  2) 
นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้ นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติบคุคลดงักล่ำว  3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทัง้ในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค ำสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดกำร หรือช ำระ/รับช ำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้นี ้
รวมถึงผู้ลงทนุที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดักำรท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 5) 
กองทรัพย์สนิของบคุคลและนิติบคุคลดงักลำ่วตำมข้อ 1 –  4 

 

13.2 บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุเมื่อบริษัทจดักำรพบวำ่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกันใดได้จองหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนเป็นเหตทุี่อำจท ำให้ได้รับกำรจัดสรรเกินกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

 

13.3 บริษัทจดักำรมีอ ำนำจปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีทีก่ำรถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือ
หนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 

14.1  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  : ไมม่ี 
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14.2 หลกัเกณฑ์กำรจำ่ยเงินปันผล  : ไมม่ี 
 

14.3 ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจำ่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  : ไมม่ ี
 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
 
15.1 คำ่ธรรมเนยีมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด)  : 
รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  :  
 
รำยละเอียด / จ ำนวน /อตัรำ : 

ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.9795 ตอ่ปีของมลูคำ่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 

(รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) 
 
15.2 คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม  
 
15.2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี  :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปีในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.6050 ตอ่ปีของมลูค่ำทรัพย์สนิทัง้หมด หกั
ด้วยมลูคำ่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ วนัท่ีค ำนวณ  
 
15.2.2 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปีในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ 
วนัท่ีค ำนวณ  
 
15.2.3 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ รำยปี :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปีในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และนำย
ทะเบียน ณ วนัท่ีค ำนวณ  
 
15.2.4 คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  
ไมม่ี  
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15.2.5 คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย :  
ไมม่ี  
 
15.2.6 คำ่ธรรมเนียมอื่นๆ   :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.0535 ตอ่ปีของของมลูคำ่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคำ่หนีส้นิ
ทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์และนำยทะเบยีน ณ วนัท่ีค ำนวณ 

รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
 
1.  คำ่อำกรแสตมป์และคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือตรำสำร ตำมที่จำ่ยจริง  
 
2.     คำ่สอบบญัชีและคำ่ใช้จำ่ยในกำรสอบบญัชี ซึง่รวมถงึกำรตรวจสอบทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นประเทศและ
ตำ่งประเทศ คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆทีเ่กิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่ หรือตำมกฎหมำย หรือประกำศสมำคม 

 
3.  คำ่ตอบแทนผู้ช ำระบญัชี ตำมทีจ่ำ่ยจริง และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจน
กำรจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
  
4. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยของผู้ดแูลผลประโยชน์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์สนิใน
ต่ำงประเทศ และค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนในหลกัทรัพย์ในต่ำงประเทศของ
กองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
5.  ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สิน
หรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ 
ป้องกนัผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำใช้จ่ำย
ของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศในกำรให้บริกำรทัว่ไป ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำร
ป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้อกับกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ เช่น สญัญำ Forward, Swap, Future และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง 
รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยและคำ่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว เป็นต้น 
 
6.  ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิหน้ำที่หรือเรียก
ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำรด ำเนินคดีทำงศำล ตำมที่จ่ำยจริง  
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7.  ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ
ของกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
8.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับช ำระเงินค่ำจองซือ้ ช ำระเงินค่ำขำย ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรมีบญัชีกองทนุกับธนำคำร 
เช่น คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆที่ธนำคำรเรียกเก็บ คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร คำ่สมดุเช็ค 
ตำมที่จ่ำยจริง (ถ้ำมี)  
 
9.  คำ่ธรรมเนียมส ำหรับกำรใช้บริกำรทดรองจำ่ยเงิน เพื่อช ำระรำคำหลกัทรัพย์ลว่งหน้ำจำก global custodian 
ส ำหรับกรณีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ และคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (failed trade) ตำมที่จ่ำยจริง 
  
ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยอืน่ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุ ให้รวมถึงคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบั
กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ  
 
คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทนุ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย หรือ ภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั เนื่องมำจำกค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดข้ำงต้นจะเป็น
ภำระของกองทนุ  
 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะค ำนวณทกุวนัโดยใช้มูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ และนำยทะเบียน ณ วนัที่ค ำนวณของกองทนุในแต่ละวนัเป็นฐำนในกำรค ำนวณ
และจะเรียกเก็บจำกกองทนุเป็นรำยเดือน  
 
กำรค ำนวณคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 1 ถึง 5 จะเรียกเก็บจำกกองทนุเมื่อมีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนทีจ่ำ่ยจริง และ
ในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุครัง้เดยีวทัง้จ ำนวน ยกเว้นคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 2โดยในทำงบญัชี
จะตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จำ่ยกองทนุเป็นรำยวนัโดยเฉลีย่เทำ่กนัทกุวนัตำมระยะเวลำในรอบบญัชี 
 
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 6 ถึง 8 จะเรียกเก็บจำกกองทนุเมื่อมคีำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนท่ีจ่ำยจริง โดยในทำง
บญัชีจะตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จ่ำยกองทนุเป็นรำยวนัโดยเฉลีย่เทำ่กนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำก
คำ่ใช้จำ่ยนัน้ๆ ทัง้นีก้ำรตดัจำ่ยคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บญัชี 
 
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 9 ในสว่นคำ่ใช้บริกำรทดรองจำ่ยเงินเพื่อช ำระรำคำหลกัทรัพย์ลว่งหน้ำ จำก global 
custodian ส ำหรับกรณีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ และคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (failed trade) 
นัน้ จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมที่จำ่ยจริง 
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คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และสง่เสริมกำรขำย คดิรวมอยูใ่นคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกองทนุแล้ว 
 
คำ่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้นรวมภำษีมลูคำ่เพิม่แล้ว 
 
15.3 คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee)  :  
ไมม่ี  
 
15.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee)  :  
 ไมม่ี  
 
15.3.3 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  :  
 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง 
ไมม่ี  
 
 
กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง 
ไมม่ี  
 

15.3.4 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  
ไมม่ี 
 
15.3.5 คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์ทีจ่ะให้ออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุใหม ่จะต้องเสยีคำ่ธรรมเนยีมฉบบัละไมเ่กิน 
50 บำท 
 
15.3.6  คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (exit fee) : 
ไมม่ี 

15.3.7 คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ  :ม ี

คำ่ธรรมเนียมอื่นๆ เช่น สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.25 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
 

รำยละเอียดเพิม่เตมิ : 
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1.สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคำ่ที่จะถกูรวมเข้ำไปเป็นรำคำขำยหนว่ยลงทนุหรือหกัจำกมลูคำ่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้เป็นรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุคิดเป็นอตัรำร้อย
ละไมเ่กิน 0.25 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และสว่นตำ่ง
ดงักลำ่วจะถกูน ำสง่เข้ำหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของกองทนุ 

สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Spread) จะได้รับกำรยกเว้นไมถ่กูรวมเข้ำไปเป็นรำคำขำยหนว่ยลงทนุในช่วงกำร
เสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้ หรือสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภำยหลงักำรเสนอขำย
ครัง้แรก จะมีกำรรวมสว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุเข้ำไปในรำคำขำย หรือรำคำรับซือ้คืน.หรือรำคำสบัเปลี่ยนเข้ำ 
หรือรำคำสบัเปลีย่นออก  

สว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุจะถกูน ำสง่เข้ำหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ ำนวน เพื่อน ำไปช ำระเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกองทนุ เชน่ คำ่ธรรมเนยีมนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ เพือ่น ำไปช ำระ
เป็นคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ตำมที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขำยหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัรำกำรก ำหนดสว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุดงักลำ่วให้
สอดคล้องกบัอตัรำคำ่นำยหน้ำในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงสว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้สอดคล้องกบัคำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ทีเ่กิดขึน้จริง  

คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำก
กรณีปกติตำมทีจ่่ำยจริง เช่น คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดแจ้งกำรจ ำน ำกบันำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุ คำ่แก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อมลูในทะเบียน ตำมที่จำ่ยจริง 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยกเว้นสว่นตำ่งมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ภำยใต้บริษัทจดักำร ตำมรำยละเอียดที่บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยทรำบลว่งหน้ำ  

2. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคำ่ธรรมเนียมที่รวม
ภำษีมลูคำ่เพิม่แล้ว 
 
15.4 วิธีกำรค ำนวณและตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียม :  
 
15.5 กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนยีมหรือคำ่ใช้จ่ำย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนนิกำรลดคำ่ธรรมเนยีมหรือคำ่ใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำร
จะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอยำ่งทัว่ถงึด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสมภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมี
กำรลดคำ่ธรรมเนยีมหรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือทำง
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หนงัสอืพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีในกำรซอ้ืขำยหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำร
และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น 

กำรลดคำ่ธรรมเนยีมหรือคำ่ใช้จำ่ยให้แตกตำ่งไปจำกโครงกำรให้ถือวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบกำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรในเร่ืองดงักลำ่วเมือ่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึง่แล้ว 

2. กรณีที่บริษัทจดักำรจะเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย แตไ่มเ่กินอตัรำสงูสดุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพิ่มขึน้  โดยติดประกำศดงักลำ่วไว้ทีท่ี่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศในwww.tmbameastspring.com หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. กรณีที่บริษัทจดักำรจะเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเกินอตัรำสงูสดุของคำ่ธรรมเนยีมหรือคำ่ใช้จำ่ย
เดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดักำรจะขึน้คำ่ธรรมเนียม
หรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว บริษัจดักำรจะด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูสดุดงักลำ่ว 
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย
เพิ่มขึน้ดงักลำ่ว โดยตดิประกำศดงักลำ่วไว้ที่ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
ประกำศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3.2 กรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูสดุดงักลำ่ว 
บริษัทจดักำรต้องได้รับมติพเิศษ 

ทัง้นี ้กำรเปลีย่นแปลง ตำมข้อ 1วรรคสอง  และ 3 บริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว 
 
15.6 หมำยเหต ุ:  
 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย  
     ลงทุน  และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่   
     ถกูต้อง :  
 
16.1  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ   
        และรำคำหนว่ยลงทนุ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
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1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2.  บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และ
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1)   ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2)   ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดักำรกองทนุใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของ
สิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 
 
(2.3)  ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) กรณีเป็นกองทนุรวมเปิดแบบมีก ำหนดระยะเวลำ (Interval fund) ท่ีก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกันตัง้แต่หนึ่งเดือนขึน้ไป บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำย
หนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือน ภำยในวนัท ำกำรถดัไป    
 
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจำก (ก) บริษัทจดักำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ 
และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ ภำยในวนัท ำกำรถดัไป    
 
(2.4)  ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อจ่ำยเงินปันผล
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป (ถ้ำมี)  
 
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถจดัหำอตัรำแลกเปลีย่นตำมที่ก ำหนดในข้ำงต้นได้อยำ่งเหมำะสม  บริษัทจดักำรอำจน ำอตัรำ
แลกเปลีย่นอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนัมำใช้แทนโดยอนโุลม 
 
มลูค่ำหนว่ยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนั
ท ำกำรท่ีค ำนวณนัน้  
 
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ประกำศข้ำงต้น 
ต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่กำรประกำศได้กระท ำกำรผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมำคม (NAV 
Center) หรือช่องทำงอื่นที่ส ำนกังำนยอมรับ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่ำ
หนว่ยลงทนุภำยในสองวนัท ำกำรถดัไปก็ได้ 
 
กำรประกำศข้ำงต้น  บริษัทจดักำรจะประกำศ ผำ่น website ของบริษัทจดักำร และปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำม)ี 
 
ในกรณีที่มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ จ ำนวนหนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษ
ทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกั
สำกล ส ำหรับมลูค่ำหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4 ขึน้ 
สว่นมลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกั
สำกล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ : 
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำร
ประกำศทำงหนงัสือพิมพ์ หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกข้อมลูในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนท่ีทกุ
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แห่งที่ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวำ่หนึ่งสตำงค์ หรือต่ำงจำก
รำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดกำรจะจัดท ำและส่งรำยงำนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่
พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรเพื่อให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4)  มำตรกำรป้องกนัเพื่อมใิห้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมี
สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึง่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลตอ่เนื่องตอ่กำรค ำนวณ
รำคำหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องตำ่งจำกรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่
วนัที่พบรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้อง และด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำสว่น
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1)  จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
พบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่บริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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(ค)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง)  กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
(2)  แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  
 
(3)  ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถรับทรำบช่ือกองทุนที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวัน 
เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม 
(1) 
 
(4)  ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน 
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำ      ตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 
5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว  
(5)  จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำ
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุ
ได้ บริษัทจดักำรจะไม่สง่รำยงำนมำตรกำรป้องกนัให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะสง่ส ำเนำเอกสำรที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรท่ีรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้
แทน  
 
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต ่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิ
ดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏว่ำผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมม่ีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่หรือลด
จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจัย
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ภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงิน
ของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ แต่หำกปรำกฏ
วำ่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่น
ตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่ง
มีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุ
เปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู ่
หรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่
ขำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ำรท่ีรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำก
ปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูค่ำไม่
ถึงหนึง่ร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนั
ท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(
ก) บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4.บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกำศกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คำ่ออกเช็ค คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยั
ภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  



  
 

กองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ำ่ หุ้นระยะยำว 

 

78 

 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดักำร  : บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั  
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์  : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
17.3 ช่ือผู้ประกนั 
(กรณีกองทนุมีประกนั) 
: ไมม่ี 
17.4 ช่ือ ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลง ทนุ (Outsource) 
: ไมม่ี 
สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ : 
17.5 ที่ปรึกษำ : ไมม่ ี
17.5.1 ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุ : ไมม่ ี
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษำกองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี : 

 
ช่ือ :  นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือ นำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้   
 
ที่อยู ่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
  ส ำนกังำนเลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ  10320  โทรศพัท์ 0-2645-0080  
 
หรือบคุคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำม
เห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
 
17.7 กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) 

 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมำณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีครัง้แรก ประมำณ 1 ปีนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.3 รำยละเอียดเพิ่มเตมิ : โดยจะก ำหนดวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป 
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19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในสว่นข้อผกูพนัตำมข้อ 19 เร่ือง "หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129 /1 มำตรำ 129 /2 และมำตรำ 129 /3 แหง่
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 
20.1  กำรเปลีย่นแปลงเวลำท ำกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลำท ำกำรในกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน เพ่ือควำม
เหมำะสมและเป็นไปตำมนโยบำยของทำงรำชกำร โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้ ลงทุนทั่วไปทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำท ำกำร
ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั โดยจะปิดประกำศที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน และจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง 
 
20.2  กำรควบรวมกองทนุ  

ในกำรควบรวมกองทนุ บริษัทจดักำรจะสำมำรถกระท ำได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ย ภำยใต้หลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีกำรควบรวมกองทนุรวมระหวำ่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสีย่งและระดบัควำมเสีย่งของ
กำรลงทนุ (risk spectrum) เดยีวกนั บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องได้รับมติเสยีงข้ำงมำกของโครงกำรแตล่ะ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลำ่ว 

(2)  กรณีกำรควบรวมกองทนุรวมระหวำ่งกองทนุรวมทีม่ีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสีย่งและระดบัควำมเสีย่งของ
กำรลงทนุ (risk spectrum) แตกตำ่งกนั บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องได้รับมติพเิศษของโครงกำรแตล่ะกองทนุ
รวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตำมกฎ ข้อก ำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หริอส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ที่
ก ำหนด หรือจะก ำหนดตอ่ไป 
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20.3 กำรถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ (เกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม)  
 
(1)  บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุในกรณีที่กำรถือหนว่ย

ลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 
(2)  กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดั 
       กำรถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิ่มเติม 
2.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดั 
     กำรถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศก ำหนด 

 (ข) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  
 (ค) ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพือ่ยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  
       บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม

โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 (3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ บริษัท

จดักำรจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ 

 
หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำม
ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุชนดินัน้ เว้นแตช่นดิหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เพียงรำยเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนดินัน้ บริษัทจดักำรจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลำ่วเต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู ่

 
20.4  ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำว
ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินท่ีไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่ง
รวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่ำง
ภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยว่ำในปัจจุบนัมีรัฐบำลในหลำย
ประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือวำ่เป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบั
หน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของ
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บุคคลสญัชำติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
ข้อมูลลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้
ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ได้รับผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำย

ทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-
thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมต้น
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI 
ที่เข้ำร่วมผูกพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย 
ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำย
ดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำก
ทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA 
อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้
อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนบัสนนุกำร
ขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

   
เพื่อมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิ
ตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทุน
รวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ 
บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่

กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่
ข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนนัน้กับบริษัทจดักำร ให้กบัหน่วยงำนของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบ
ควำมเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรให้
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ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำ
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่ สอดคล้องกับกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับ
ภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือ
หลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำร
ด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี   
(1)  ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
(2)  ระงับหรือหยุดให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ดงักลำ่ว 
(3)  ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนรำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

  
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็น
กำรกระท ำเพื่อหลีกเลีย่งมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA 
และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทุนอำจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่ำย หรือถกูปิดบญัชีธนำคำร
ตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด)เทำ่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้
สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร(รวมถึงผู้ ที่ เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำร
ก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทุน 

 
20.5  บริษัทจดักำรไม่มีนโยบำยรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อบริษัทและกองทุน  จำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำรอนั

เนื่องมำ จำกกำรใช้บริกำรของบุคคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุ  เนื่องจำกเป็นข้อห้ำมที่โดยกฎและโดย
วิชำชีพเป็นเร่ืองไมพ่งึกระท ำ  เว้นแตเ่ป็นกำรรับประโยชน์ที่ผู้ ให้บริกำรจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังำนของบริษัท
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ตำมเทศกำลที่เป็นประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบตัิที่บริษัทประกำศไว้ภำยในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุน
อำจขอดแูนวทำงนีไ้ด้ที่บริษัทจดักำร   

 
20.6 เง่ือนไขกำรลงทนุในหนว่ยลงทนุและสทิธิประโยชน์ทำงภำษีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับ 
 
ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
 
กำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว เพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์ทำงภำษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำรและและเง่ือนไขตำมที่กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำม)ี 
  
20.6.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวนีจ้ะไมส่ำมำรถน ำไปจ ำหนำ่ย จ่ำยโอน จ ำน ำหรือน ำไป
ประกนัและนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหรือกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ  
 
20.6.2 สทิธิและหน้ำที่เก่ียวกบัภำษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวจะเป็นไปตำมกฎกระทรวง ประกำศ
อธิบดีกรมสรรพำกร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำม)ี ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอียดได้จำกคูม่ือกำร
ลงทนุเก่ียวกบักำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว 

(ก)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 246 (พ.ศ. 2547) ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร วำ่ด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร 
ฉบบัลงวนัท่ี 31 สงิหำคม พ.ศ. 2547 

 
(ข) ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเก่ียวกบัภำษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 133) เร่ือง ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และ

เง่ือนไข เพื่อกำรยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับเงินได้เทำ่ที่ได้จ่ำยเป็นคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยำว ฉบบัลงวนัท่ี 3 กนัยำยน พ.ศ. 2547 

(ค) ประมวลรัษฎำกร ประเภทเงินได้พงึประเมินมำตรำ 40 
 
(ง) ประมวลรัษฎำกร คำ่ใช้จำ่ยหกัจำกเงินได้ ตำมมำตรำ 42 ทวิ ถงึมำตรำ 46 
 
(จ) ประมวลรัษฎำกร เงินเพิ่มกรณีไมเ่สยีหรือน ำสง่ภำษีภำยในก ำหนดเวลำ ตำมมำตรำ 27 
(ฉ) กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องทีจ่ะมใีนอนำคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
 

20.7 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563   

กำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเพื่อให้ได้สทิธิประโยชน์ทำงภำษีนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง ปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวข้อง ประกำศก ำหนด เช่น  
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20.7.1  ศกึษำและท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยที่เก่ียวข้อง คูม่ือกำรลงทนุ และหนงัสอืชีช้วนอยำ่งละเอยีดก่อน
 ตดัสนิใจลงทนุ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดอยำ่งครบถ้วน  
20.7.2  บนัทกึ จดัเก็บ และตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทนุ และเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุใน
 กองทนุรวมหุ้นระยะยำวของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องก ำหนด และ/หรือ
 ที่บริษัทจดักำรก ำหนด  
 
20.7.3 ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรใช้สทิธิประโยชน์ทำงภำษี และ/หรือด ำเนินกำรคืนสทิธิประโยชน์ทำงภำษีให้
ครบถ้วนถกูต้องตำมที่กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องก ำหนด  
 
20.8 กำรบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกำรหกัเงินลงทนุเมื่อมีกำรขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ย
ลงทนุ ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้กอ่นวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   

บริษัทจดักำรจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุแตล่ะรำยแยกรำยกำรตำมวนัท่ีลงทนุ และเมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกจำกกองทนุ บริษัทจดักำรจะค ำนวณต้นทนุและผลประโยชน์และหกัเงินลงทนุแตล่ะ
รำยกำรตำมวิธีกำร “เข้ำก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ
ก ำหนด 
 
20.9 หนงัสอืรับรองกำรโอน ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
 
บริษัทจดักำรจะจดัท ำหนงัสอืรับรองกำรโอนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวโดยมีรำยกำรอยำ่งน้อยตำม
แบบที่สมำคมประกำศ 
 
20.10 บริษัทจดักำรจะมวีิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฏเกณฑ์
ของนิติบคุคลท่ีกองทนุท ำธุรกรรมด้วย โดยถือวำ่บริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
บริษัทจดักำรอำจต้องรำยงำนไปยงันิติบคุคลท่ีกองทนุเปิดทีเอม็บ ีไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว ท ำ
ธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกวำ่”นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง”) เช่น คูค้่ำ ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน นำยหน้ำค้ำหลกัทรัพย์ ผู้
ออกหลกัทรัพย์  และกองทนุใดๆ (รวมถึงผู้ เก่ียวข้องของกองทนุดงักลำ่ว)ที่กองทนุเปิดทเีอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนั
ผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว เข้ำลงทนุ เป็นต้น] ถึงข้อมลูและรำยละเอียดของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทเีอม็บี ไทย มิด 
สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว (“กองทนุ”) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยใดรำยหนึง่ถือครองกองทนุ (ทัง้ทำงตรง
และทำงอ้อม) มำกกวำ่ 10% ของกองทนุ หรือสดัสว่นอื่นใดที่ก ำหนดตำมที่นิติบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง หรือ ตำมค ำขอ
ของนิติบคุคลท่ีดงักลำ่ว เพื่อให้ นิติบคุคลดงักลำ่ว ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหนว่ยกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย 
มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว และปฏิบตัิตำมเกณฑ์และข้อบงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวข้องตอ่ไป ทัง้นี ้ 
บริษัทจดักำรต้องอำจขอข้อมลูหรือเอกสำรเพิม่เตมิจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยนัน้ เพื่อน ำสง่นิติบคุคลดงักลำ่วด้วย 
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ไมว่ำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นดงักลำ่วในวนัรำยงำนหรือเคยถือสดัสว่นดงักลำ่ว ทัง้นี ้เพื่อให้
กองทนุและนิติบคุคลทีเก่ียวข้อง กองทนุหลกัปฏิบตัิตำมเกณฑ์ของข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้องของตน  
(ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุใน Omnibus Account ผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ (LBDU) โดยให้ถือวำ่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ค ำยินยอมกบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้
ถือหนว่ยลงทนุเปิด Omnibus Account ไว้แล้ว ในกำรเปิดเผยรำยละเอียดและข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่
บริษัทจดักำรร้องขอ เพื่อประโยชน์ที่กลำ่วแล้วข้ำงต้นด้วย) 
 
นอกจำกนี ้บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (LBDU) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บบคุคล
ตอ่ไปนีเ้ข้ำลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ หุ้นระยะยำว (กองทนุ) 
 
(1) บคุคลต้องห้ำมหรือบคุคลที่ไมใ่ห้ควำมร่วมมือกบับริษัทจดักำรกองทนุ และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในและตำ่งประเทศ ซึง่รวมถึงและไมจ่ ำกดัเพยีงกฎหมำย
ฟอกเงิน กฎหมำย KYC 
(2) บคุคล อ่ืนใด ซึง่ผลจำกกำรลงทนุดงักลำ่วอำจท ำให้ บริษัทจดักำร กองทนุและนติิบคุคลที่เก่ียวข้องไม่
สำมำรถปฏิบตัติำม ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอนัเก่ียวกบั ข้อห้ำมโดย ส ำนกังำนควบคมุทรัพย์สนิใน
ตำ่งประเทศ กระทรวงกำรคลงัสหรัฐอเมริกำ (Office of Foreign Asset Control “OFAC”) เก่ียวกบักำรท ำ
รำยกำรกบับคุคลหรือนิติบคุคลทีป่รำกฏในรำยช่ือของ Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons ตำมเกณฑ์ของ OFAC หรือ ตำมข้อห้ำมซึง่ก ำหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT 
Act, the Trading with the Enemy Act, หรือข้อจ ำกดัทีก่ ำหนดโดย OFAC หรือข้อจ ำกดัที่ก ำหนดโดย 
European Union  Money Laundering Directive รวมถงึกฏหมำยใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่เกณฑ์และรำยช่ือ
ดงักลำ่วอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติมได้ในภำยหลงั นกัลงทนุจึงควรตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวำ่ตนไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ำม ตำมข้อจ ำกดัดงักลำ่วข้ำงต้นก่อนเข้ำลงทนุในกองทนุเปิดทเีอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่ำ 
หุ้นระยะยำว (กองทนุ) 
 
อนึง่ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุแล้ว หำกต่อมำภำยหลงับริษัทจดักำรพบวำ่ผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วมีลกัษณะต้องห้ำม ตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใด (รวมถึงผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้หนว่ยลงทนุ ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือครองกองทนุผำ่น Omnibus Account) ปฏิเสธกำรให้ควำม
ร่วมมือและ/หรือปฏิเสธกำรให้ข้อมลูหรือเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่บริษัทจดักำรร้องขอและ/หรือมีพฤติกรรมเข้ำขำ่ย
และ/หรือมีควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรือมีคุณสมบตัิ และ/หรือด ำเนินกำร/ไม่ด ำเนินกำรอื่นใด อนัมีผลหรือ
อำจมีผลให้บริษัทจดักำรและ/หรือกองทนุและ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ของตน
และ/หรือข้อก ำหนด/กฎหมำยที่เก่ียวข้อง (ทัง้นีก้ฏเกณฑ์และหรือกฏหมำย อำจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอด
ระยะเวลำลงทุน) บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีคุณสมบตัิหรือกระท ำผิดเง่ือนไขตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำรจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริกำรและด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่ำ ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำวรับทรำบและให้ควำมยินยอมแก่บริษัท
จัดกำรไว้ล่วงหน้ำแล้ว อีกทัง้ผู้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สำมำรถน ำเร่ืองดังกล่ำวมำใช้เป็นสิทธิเรียกร้องควำม
เสยีหำยจำกเหตดุงักลำ่วจำกบริษัทจดักำรได้แตอ่ยำ่งใด 
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20.11 กำรวำงทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีภมูิล ำเนำในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยำ่งอื่น บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะ
อ้ำงอิงที่อยูข่องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเป็นภมูิล ำเนำเพื่อกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์ 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นให้
บริษัทจดักำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดย
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกันมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีรู้หรือควรรู้วำ่ไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทนุ
ได้ ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดย
กำรคดัเลอืกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหมจ่ะค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่
มีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว หำก
บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ตอ่ไป 
 
22 ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่
ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมำย ประกำศ กฎหรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำมในข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทุนรวม  ทัง้นี ้
กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวำ่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำร
จดักำรกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใดๆ ให้ถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำวยอมรับที่จะผูกพนัตำมข้อก ำหนดใน
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผำ่นกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แหง่ 
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนั 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี  ไทย มิด สมอล ผันผวนต ่า หุ้นระยะยาว 

1. บริษัทจดัการ    
 

ช่ือ     :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั  
         (TMB ASSET MANAGEMENT CO., LTD.)  
ที่อยู ่  :  ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  

944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
 โทรศพัท์ 0-2838-1800 โทรสำร 0-2838-1703  
 Website : www.tmbameastspring.com 
 E-mail : marketing@tmbameastspring.com 
 

สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร   : 
ในกำรจดักำรกองทนุ บริษัทจดักำรมีสทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  กำรบริหำรกองทนุ  
 

ก)  ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหนว่ยลงทนุของโครงกำรเป็น
กองทนุรวมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำร
เสนอขำยหนว่ยลงทนุตอ่ประชำชนครัง้แรก  
 

ข)  จดักำรกองทนุให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวำ่ง
บริษัทจดักำรและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งเคร่งครัด  
 

ค) น ำเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตำ่งๆ และซือ้ขำย จ ำหนำ่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลง 
เพิ่มเติม หลกัทรัพย์ที่ลงทนุไว้นัน้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและตำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรท่ี
ได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
 

ง)  ด ำเนินกำรเพิม่จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตำมวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
 

จ)  ด ำเนินกำรเพิม่จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้ว หรือยกเลกิจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน
ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุจ ำนวนนัน้แล้วแตก่รณี  
 

ฉ)  แจ้งกำรแก้ไขเพิม่เติม จ ำนวน และมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ 
วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุเดือนให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในวนัท่ียี่สบิของ
เดือนถดัไป  
 

http://www.tmbam.com/
mailto:marketing@tmbam.com
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ช)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 

ซ)  เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจกำรท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทำ่ที่
จ ำเป็น เพือ่รักษำประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ฌ)  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรือวิธีจัดกำรกองทุนภำยใต้            
รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 19 

 
ญ)  กระท ำนิติกรรมสญัญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอ ำนำจกระท ำกำรได้ 

ภำยในขอบเขตของกฎหมำย  
 
ฎ)  จดักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใดที่ถือหน่วยลงทนุในบญัชี

กองทุนใดมีมูลค่ำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรและหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทนุ  

 
ฏ)  สั่งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์ 

ตลอดจนช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์ และเบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของกองทนุภำยใต้รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 15.2 

 
ฐ)  ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ        

ผู้ ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้
จะต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 
ฑ)  ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปท่ีก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

 
(2)  กำรรับและจำ่ยเงินของกองทนุ  

 
ก)  จดัให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่
ก ำหนดไว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 15 

 
ข)  ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

คำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุและค่ำธรรมเนียม คำ่ใช้จ่ำยและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด 
ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 15 
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ค)  จัดให้มีบริกำรทดรองจ่ำยเงินเพื่อช ำระรำคำหลกัทรัพย์ล่วงหน้ำจำกผู้ รับฝำกทรัพย์สิน

ตำ่งประเทศ ณ วนัช ำระรำคำ ส ำหรับกรณีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ  ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่
เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศดงักลำ่ว ถือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ของกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 15 

 
(3)  กำรแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อกำรจดักำรกองทนุ  

 
ก)  จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  ซึ่ งมีคุณสมบัติตำมประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงกำร
เปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตำมเง่ือนไขใน
กำรเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ในสว่นข้อผกูพนัข้อ 2 ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุำต
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  

 
ข)  แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน ภำยใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ค)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์แห่ง

ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต เร่ืองหลกัเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี
ของบริษัทหลกัทรัพย์ และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 

 
ง) แตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีกองทนุ ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ  
 

จ)  แตง่ตัง้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 

ฉ)  แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษำ (ถ้ำมี) ท่ีท ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำของบริษัทจดักำร โดยควำม
เห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 

 (4)  กำรด ำเนินกำรอื่นๆ  
 
ก) จดัให้มกีำรด ำเนินกำรงำนทะเบียนหนว่ยลงทนุ ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุ

รวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่
จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
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1) ยืนยนักำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหรือโอนซือ้หรือโอนขำยหนว่ยลงทนุ  
 
2) ช ำระเงินคำ่ขำยและคำ่โอนขำยหนว่ยลงทนุ  
 
3) สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
4) สง่มอบหนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
5) สง่มอบหนงัสอืแสดงกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยำว  
 
(6) สง่มอบหนงัสอืรับรองกำรโอนหนว่ยลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
(7) สง่มอบหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย จำกเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ำม)ี ท่ีได้รับ
จำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวโดยมใิชด้่วยเหตสุงูอำย ุทพุพลภำพ 
หรือ ตำย ตำมประกำศกฎหมำยภำษีอำกร  
 

ข) จดักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใดในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
นัน้ๆ ขำยคืนหน่วยลงทนุเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตำมที่ระบเุง่ือนไขไว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 7  

 
ค) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มิได้ท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุและไมม่ีหนว่ยลงทนุ
ตำมที่ระบุไว้ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้อ 7 คงเหลืออยู่ในบัญชี
กองทนุ  

 
ง) จดัให้มกีำรฝำกทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
จ) จดัให้มกีำรเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 

ฉ) จัดท ำรำยงำนทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ของรอบปีบญัชี และส่ง
รำยงำนดงักลำ่วให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี โดยรำยงำนดงักลำ่วต้องแสดง
ข้อมลูตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด    ทัง้นี ้หำกบริษัท
จดักำรเลอืกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมข้อ ช) ตำมปีปฏิทิน ให้ระยะเวลำกำรสง่รำยงำนเพื่อ
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แสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบญัชีขยำยเป็นภำยใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้ปี
บญัชี 
ทัง้นี ้มิให้น ำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคบักับกรณีกองทุนเลิกตำมที่ก ำหนดไว้ในส่วน
รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 20 โดยเหตกุำรณ์ดงักลำ่วได้เกิดขึน้ ก่อนหรือ
ในวนัท่ีครบก ำหนดจดัท ำ หรือจดัสง่รำยงำนดงักลำ่ว 

 
ช) จัดท ำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลำหกเดือนนัน้ และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำหกเดือนดงักล่ำว ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วต้องแสดงข้อมลูอย่ำง
น้อยตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปีบญัชี ให้บริษัท
จดักำรได้รับยกเว้น   ไม่ต้องจดัท ำและสง่รำยงำนดงักลำ่วในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลงั
ส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ 

 
ซ) จัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดตำมข้อ ฉ)  และ ช) ไว้ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของ
บริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้และจดัส ำเนำ
ให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

  
ฌ)จดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุใหม่ให้เป็นปีปัจจุบนัทกุรอบปีบญัชี และจดัส่ง
ให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

 
ญ)ขอรับใบแทนหลักฐำนกำรรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด ในกรณีที่หลกัฐำนดงักลำ่วสญูหำยหรือถกูท ำลำย  

 
ฎ)จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกำรลงทนุของกองทนุเป็นรำยวนั 
และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 

ฏ)จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุเป็นรำยวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 

ฐ) จดัท ำรำยงำนโดยระบุช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สนิอื่นท่ีมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิได้เกิด
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จำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มำเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนด
พร้อมสำเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัถดัจำกวนัที่
หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนัน้มีมูลค่ำเกินอัตรำที่ก ำหนด  เว้นแต่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 

 
ฑ) ด ำเนินกำรเลกิกองทนุตำมทีก่ ำหนดไว้ในสว่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 20 

 
ฒ) จัดส่งข้อมูลจ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่ง
ข้อมลูจ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบตำมเวลำที่ตกลงกนั 

 
ณ) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ย
ลงทนุ และดแูลให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินข้อจ ำกดั
ดงักลำ่วด้วย 

 
ด)ในกรณีที่มีบคุคลอื่นเป็นนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดักำรแจ้งให้นำย
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบถงึข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ และดแูลให้นำยทะเบียน    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุหำกมีกำรถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

 
ต)ตรวจสอบสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดในแตล่ะ
กองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตำมข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ และด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยและรับซือ้คืนตรวจสอบและรำยงำนตอ่บริษัทจดักำรเมื่อพบกำรถือหนว่ยลงทนุท่ี
ไมเ่ป็นไปตำมข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

 
ถ) จดัส่งข้อมูลกำรตรวจสอบกำรถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ทรำบตำมเวลำที่ตกลงกัน  เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
บคุคลหรือนิติบคุคลที่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 
ท)เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแห่งหนีต้ำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนดเป็นรำยเดือนทำงเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภำยใน 15 วนันบัแต่วนั
สดุท้ำยของแต่ละเดือน พร้อมทัง้จัดพิมพ์ข้อมูลจำกเว็บไซต์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรเปิดเผยดงักลำ่ว 

 
น) สทิธิอื่นใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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บ) ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร โดยปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 

 
เง่ือนไขกำรเปลีย่นแปลงบริษัทจดักำร :  
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนักงำนหรือโดยเหตุอื่นใดตำม
พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่
จ ำเป็นเพื่อให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เข้ำมำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรสง่มอบเอกสำรหลกัฐำน
ตำ่งๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 

 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ช่ือ     :   ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่  :  อำคำรจี ทำวเวอร์แกรนด์ พระรำม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2128-2300 โทรสำร 0-2128-4621 
Website : www.scb.co.th 
E-mail : trustee@scb.co.th  
 
สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

 
(1)  ได้รับคำ่ตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ตำมรำยละเอยีด

โครงกำรจดักำรกองทนุข้อ 15 
 

(2)  บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นี ้โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่ำง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจำกกำร

จัดตัง้และด ำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้จำก
หลกัทรัพย์เงินได้จำกกำรจ ำหนำ่ย และเงินอื่นใดของกองทนุ และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/
หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ  
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(2)  จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมค ำสัง่ของ
บริษัทจดักำร  

 
(3)  จ่ำยเงิน หรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุ เพื่อเป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆของกองทนุตำมค ำสัง่

ของบริษัทจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบลว่งหน้ำตำมสมควร 
 

(4)  แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น กำรรับ
เงินปันผล และดอกเบีย้ กำรจองหลกัทรัพย์เพิ่มทนุ กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหลกัทรัพย์ และกำร
เปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทันทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับขำ่วเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์ หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

 
(5)  แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็นหนังสือถึงสถำนะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน 

หรือก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งท ำกำรปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น 
รับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

 
(6)  จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดักำร  

 
6.1  รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเก่ียวกบั

กำรรับและจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 

6.2  จดัท ำบญัชี และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝำกไว้  
 

6.3  จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจำ่ยทรัพย์สนิของกองทนุ  
 

6.4  จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบัเงินสด และรำยละเอยีดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิ มลูคำ่ทรัพย์สนิ
สทุธิ และมลูคำ่หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 

(7)  รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิ มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำ
รับซือ้คืน และรำคำขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ และกำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำกกำร
ออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีลดลงจำกกำรขำยคืนหนว่ย
ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดกำรได้ค ำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง 
เมื่อเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว  

(8)  ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน ตำม
รำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินตำมปกติท ำให้มูลค่ำทรัพย์สินไม่
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เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูคำ่หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 

(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรท่ีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจ ำนวน
ทัง้หมดในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มีค ำสัง่ขำยคืนไว้ ซึง่จ ำนวนขำย
คืนดงักลำ่วคิดเป็นจ ำนวนท่ีเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดใน
วนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุวนัใดๆ  
 

(10) ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรจดักำรกองทุนของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัท
จดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบั
แต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้ และทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัท
จดักำรภำยใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

 

(11) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน ตำมที่พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำรโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้
แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วโดยละเอียด และสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

 

(12) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำ
สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สนิของกองทนุ  

 

(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  

 

(14) ในกรณีที่มีกำรเลกิโครงกำร เมื่อเลกิโครงกำรแล้ว หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช ำระ
บญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำทีก่ำร
ช ำระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้ำทีต่ำ่งๆ ดงันี ้ 
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14.1  รับฝำกทรัพย์สนิของกองทนุจนกวำ่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
 

14.2  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช ำระบัญชีปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ ช ำระบัญชีกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำม
มำตรำดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
โดยไมช่กัช้ำ  

 
(15) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมำชิกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในต่ำงประเทศที่บริษัท

จัดกำรประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝำก
ทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด
เป็นตัวแทนในกำรท ำหน้ำที่ รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งกำรแตง่ตัง้ตวัแทนดงักลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบก่อนที่จะน ำทรัพย์สนิของ
กองทนุไปเก็บรักษำไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย  

 
(16) ดแูลกำรด ำรงจ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตำมโครงกำรและตำมที่ส ำนกังำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  ในกรณีที่จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในโครงกำรหรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบริษัทจัดกำรมิ ได้
ด ำเนินกำรตำมประกำศและโครงกำรดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนสง่ให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 
(17) รับรองกรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ

กองทนุ หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด   ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจขอรับควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรดงักลำ่วจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้ โดยกำรยื่นค ำขอเป็นหนงัสอืพร้อมทัง้
รำยละเอียดของโครงกำรท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค ำรับรองดงักลำ่วของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 
เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนที่ครบถ้วนถูกต้องตำม
วรรคหนึง่ให้ถือวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ควำมเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรได้ 
 

(18) รับรองผลกำรนบัมติในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีมติของผู้
ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงกำร โดยบริษัทจดักำรมีหน้ำที่สง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
(19) ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมำย

วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดูแลรักษำ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์รำยเดิมมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่ไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวรวมถึงกำรลงลำยมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่มอบให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รำยใหมห่ำกมีกำรเปลีบ่นปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำ
กำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรเรียก
คำ่ตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับทรำบข้อมูลดงักล่ำวมิได้
แสดงกำรคดัค้ำน  
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ 
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 
เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์   : 
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไม่
เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่มีนยัส ำคญัและไมส่ำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวม
มีอ ำนำจบอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
 
สถำนท่ีเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุรวม   :  
ช่ือ     :   ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่  :  อำคำรจี ทำวเวอร์แกรนด์ พระรำม 9 ชัน้ 17 เลขที่ 9  ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท์ 0-2128-2300 โทรสำร 0-2128-4621 
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หนว่ยงำนอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. อนญุำต และ/หรือ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น 
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และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง ที่บริษัทจดักำรและ/หรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สนิในตำ่งประเทศ  

 
ทัง้นี ้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม มีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมำยเลข
โทรศพัท์ หมำยเลขโทรสำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลดงักล่ำวในโครงกำร โดยถือว่ำ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบโดยประกำศใน 
www.tmbameastspring.com หรือช่องทำงอื่นใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด และบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ทรำบ  

 
3.  ผู้สอบบญัชี : 

 
ช่ือ      :   นำยเทอดทอง เทพมงักร  หรือนำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้   
ที่อยู ่  : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 

          ส ำนกังำนเลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนชิ บี ถนนพระรำม 9 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
 

4.  นำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  
 
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั  
ที่อยู ่ :  ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์  
944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์  :  0-2838-1800 โทรสำร : 0-2838-1703 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
 

5. ผู้จดัจ ำหนำ่ย :  
   ไมม่ี  
 
6.    ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

http://www.tmbam.com/
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เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ 0-2299-1111 และสำขำของธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ทัว่ประเทศ  

หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหำรไทย แตง่ตัง้ หรือทำง Website ของบริษัทจดักำร ที่ 
www.tmbameastspring.com 
 

7.    ผู้ดแูลสภำพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพำะกอง ETF) : 
ไมม่ี  
 

8.  ผู้ลงทนุรำยใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพำะกอง ETF) (เฉพำะรำยที่ไมไ่ด้เป็นผู้ดแูลสภำพคลอ่ง) : 
ไมม่ี 
 

9. ที่ปรึกษำ : 
 
9.1 ที่ปรึกษำกำรลงทนุ : 
ไมม่ี  
 
9.2 ที่ปรึกษำกองทนุ : 
ไมม่ี  
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
ไมม่ี  
 

11. ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) : 
ไมม่ี 
 

12. คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) : 
ไมม่ี  
 

13. สทิธิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

13.1 สทิธิในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ  : 
 

บริษัทจดักำรมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำ
หน่วยลงทุนมำขำยแก่บริษัทจัดกำรหรือผ่ำนผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทุน

http://www.tmbam.com/
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สำมำรถน ำหนว่ยลงทนุมำขำยคืนได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยตำมรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึ่งค ำนวณ
ตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมข้อ 16 และได้รับกำรรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ยกเว้นกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยใหม่ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุได้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ  10 
 

13.2  สทิธิในกำรรับเงินปันผล :  
ไมม่ี 
 

13.3  สทิธิในกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  
ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 
2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวไมส่ำมำรถโอนเปลีย่นมอืได้ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

13.4  ข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยลงทนุ :  
 

13.5  สทิธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  
 

  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรโดยบริษัท
จดักำรจะท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรลงทนุ และข้อผกูพนัฉบบันีไ้ด้ตอ่เมื่อได้รับมติจำกผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้สิน้ของโครงกำร ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตำมที่บริษัทจดักำรได้
ก ำหนดขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปภำยใต้หวัข้อ 28 เร่ือง " วิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีกำรจดักำร" 

 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชี
แบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

 

13.6  สทิธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงกำร :  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสบัเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท
จดักำรเมื่อเลิกกองทุน ตำมที่ระบุไว้ในสว่นข้อผกูพนัตำมข้อ 22 โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีผู้ช ำระ
บัญชีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ช ำระบัญชี โดยจะได้ด ำเนินกำรให้มีกำร
จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิของกองทนุ ช ำระภำระหนีส้นิและแจกจ่ำยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่ระบุ
ไว้ในสว่นข้อผกูพนัตำมข้อ 23 เร่ือง "กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเมื่อเลกิโครงกำร" 
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13.7  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
 

สทิธิในกำรซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม  
 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในกำรซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มจำกบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนในทุกวนัท ำกำรซือ้ขำยตำมรำคำขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งค ำนวณตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำร
กองทนุรวมข้อ 16 เร่ือง “วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิ
สทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน  และรำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำ
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” และได้รับกำรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

สทิธิในกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ  

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ไมส่ำมำรถจ ำน ำได้ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ส ำหรับหนว่ย
ลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   

นอกเหนือจำกวรรคแรก ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุสำมำรถน ำหนว่ยลงทนุไปจ ำน ำได้ตำม
กฎหมำย โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรจ ำน ำแทนสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแตท่ัง้นีน้ำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะรับจดทะเบียนกำรจ ำน ำให้แก่ผู้ รับจ ำน ำ
ที่เป็นสถำบนักำรเงินเทำ่นัน้ 

 

สทิธิประโยชน์อื่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถขอให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีได้ 
ทัง้นีเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 19 เร่ือง " วิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำร
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร"  

 

13.8 อื่น ๆ : 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคีวำมรับผิดจ ำกดัเพียงไมเ่กินคำ่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไมค่รบ  
กำรท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทุนในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่ำ่ใน
ทอดใด ๆ ให้ถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตำมข้อก ำหนดให้ข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่
เกินไปกวำ่สว่นของทนุท่ีกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีำรแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สทิธิในกำรได้รับ
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ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหนว่ย
ลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 

14. กำรออกและสง่มอบเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
 

14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 

  สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
และ/หรือเอกสำรใดๆที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดได้ในอนำคต 

 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ :  
 

14.2.1 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
เมื่อบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้รับค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ หรือค ำขอใช้บริกำรอื่นๆท่ีกรอกรำยละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐำนประกอบ
ตำ่งๆตำมที่ระบไุว้ในรำยละเอยีดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 5.2.2 1)  หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิ
ในหนว่ยลงทนุพร้อมค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทุนตำมที่ระบไุว้ในรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 
5.2.2 2)  และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนในนำมของบริษัทจดักำรจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุภำยในวนัเดยีวกนั โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ย
ลงทนุจะต้องลงลำยมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

 

นำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบยีนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตอ่เมื่อบริษัทจดักำรได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือวำ่สมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนออกให้ในนำมบริษัท
จดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นเอกสำรแสดงสทิธิกำรถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐำน
ในกำรซือ้และขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่
วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่น ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุนมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนำยทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 2 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เหล่ำนัน้เป็นผู้ ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ และจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดเป็นผู้ ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 

14.2.2 เอกสำรแสดงสทิธิทำงภำษี  ส ำหรับหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 
มกรำคม พ.ศ. 2563   
 
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิทำงภำษี ตำม
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนีแ้ก่ผู้ลงทนุ เพื่อประโยชน์ในกำรขอสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ทัง้นี ้เมื่อครบระยะเวลำ
ของกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ที่กรมสรรพำกร หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนดแล้ว 
กองทุนรวมหุ้นระยะยำวนีย้งัคงมีสถำนะเป็นกองทุนรวมตำมกฎหมำยอยู่ แต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีดงักลำ่วอีกต่อไป ทัง้นี ้เพื่อมิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเกิดควำมเข้ำใจผิด 
บริษัทจดักำรอำจจ ำเป็นต้องเปลี่ยนช่ือกองทนุและรำยละเอียดของกองทนุได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องขอ
มติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1) หนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว   

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและส่งมอบหนงัสือรับรองกำรซือ้หน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยำวตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ภำยในสิน้เดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดจำกปีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท ำธุรกรรมกำรซือ้ หรือ ขำย หรือ 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุน ำหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐำนในกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรภำษีเงินได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะยตุิกำรออกและสง่
มอบหนงัสอืรับรองกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมส ำหรับยอดซือ้หน่วยลงทนุเป็นต้นไป ภำยหลงั
จำกที่สิทธิประโยชน์ทำงภำษีสิน้สดุลง โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพำกร หรือกฎหมำยอื่น
ใดที่เก่ียวข้องประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำวหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็น
กองทนุภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรเอง หรือบริษัทจดักำรอื่น (กองทนุต้นทำง) มำยงักองทนุ
รวมหุ้นระยะยำวอีกกองทุนหนึ่งภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉพำะสว่นท่ีซือ้ใหมจ่ำกบริษัทจดักำรใน
ปีภำษีนัน้ๆ เท่ำนัน้ เพื่อแนบเป็นหลกัฐำนในกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด  

(2) หนงัสอืแสดงกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว 
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บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและจดัสง่หนงัสอืแสดงกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยำวให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุเมื่อมีรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพื่อเป็นข้อมลูแกผู่้
ถือหนว่ยลงทนุในกำรด ำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำเพิ่มเติม และเก็บไว้
เป็นหลกัฐำนให้เจ้ำพนกังำนของกรมสรรพำกรตรวจสอบได้  
 

(3) หนงัสอืรับรองกำรโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำว 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรจดักำรของบริษัท
จดักำรไปกองทนุรวมหุ้นระยะยำวอีกกองทนุหนึง่ ไมว่ำ่จะเป็นกองทนุซึง่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของ
บริษัทจดักำรหรือไมก็่ตำม บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ นำยทะเบียนจะออกและ
จดัสง่หนงัสอืรับรองกำรโอนหนว่ยลงทนุ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยในสิน้เดือนกมุภำพนัธ์ของปีถดัไป เพื่อแนบเป็นหลกัฐำนในกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรภำษีเงินได้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
 
(4) หนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย จำกผลประโยชน์ที่ได้รับจำกเงินปันผลหรือจำกกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุ กรณีผิดเง่ือนไข  
 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย จำก
ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกเงินปันผลหรือจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในกรณีมใิช่ด้วยเหตสุงูอำย ุ
ทพุพลภำพ หรือ ตำย ตำมกฎหมำยภำษีอำกร  (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทำงไปรษณีย์ เพื่อแนบ
เป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ของผู้ถือหนว่ยลงทนุในปีภำษีนัน้ 

 
 

15. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจำ่ยปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
ไมม่ี  
 

16.  วิธีกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 

หำกมกีำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องของกองทนุ
จะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมใิช่
หลกัประกนัเพื่อกองทนุตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำร
กองทนุในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
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16.1.1  เมื่อมกีำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยทีม่ีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้  
 
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไมน่ ำทรัพย์สนิดงักลำ่วและเงินได้สทุธิ
จำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และจะจ ำหนำ่ย
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ตกลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำร
ลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี  ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำก
เงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สนินัน้  
 
16.1.3  เมื่อมเีงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำร
จะเฉลีย่เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีค้ืนให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้
ภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีมเีงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลีย่เงินคนืไปยงั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรได้เฉลีย่เงินคืน 
เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลำกำรเฉลีย่เงินคืนเป็นอยำ่งอื่น  
 
16.1.4  เมื่อมกีำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มำปรำกฏวำ่กองทนุได้รับ
ช ำระหนีต้ำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 
16.1.3 โดยอนโุลม 
 
16.2 กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุเป็นศนูย์  
 
16.2.1  ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติพิเศษ 
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สนิ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พร้อมเหตผุลและ
ควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
 
16.2.2    เมื่อได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ
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ของกองทนุตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สนิดงักลำ่วดงันี ้ 
 
(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลำ่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
 
 (2)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ
ดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั และใน
ระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนิดงักลำ่ว  
 
16.3  ในกรณีที่มีพฤตกิำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้  
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยที่มช่ืีออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์
วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีก็้ได้  ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว  บริษัทจดักำรไมต้่องน ำตรำสำรแหง่หนี ้
หรือสทิธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกทรัพย์สนิของกองทนุ 

 
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ :  
 
ในกำรเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมเีหตผุลแสดงให้เห็นวำ่ เงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกทีก่ำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบั
ภำระคำ่ใช้จำ่ยก็ได้ ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และ
ปรำกฏวำ่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลีย่เงินคนื บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่ว
มำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุก็ได้ 

กรณีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตอ่ไป โดยบริษัทจดักำรต้อง
ได้รับมติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่ปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลำที่ก ำหนด เทำ่นัน้ 
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17. กำรจดัท ำทะเบียนหนว่ยลงทนุ กำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดัในกำรโอนหนว่ยลงทนุ : 
 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือ
กำรจ ำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏรำยช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หำกได้กระท ำตำม
ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
แล้ว  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบยีนกำรโอนและกำรจ ำน ำหนว่ย
ลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) กำรโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีทีก่ำรถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่
ของบริษัทจดักำร 
(ข) กำรโอนหนว่ยลงทนุในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขำยตอ่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกำรโอนหนว่ยลงทนุจะ
ท ำให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหนว่ยลงทนุในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขำยตอ่ผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และ
กำรโอนหนว่ยลงทนุจะท ำให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษตำมทีก่ ำหนดใน
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ง) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
1. หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุ้นระยะยำวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
 

18.  เร่ืองข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ : 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ทัง้นีย้กเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ำกัดสัดส่วนส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงัตอ่ไปนี ้   
(1)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
       (ก)  กองทนุดงันี ้
1.  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
2.  กองทนุประกนัสงัคม 
3.  กองทนุกำรออมแหง่ชำติ 
4.  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 
5.  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
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6.  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
7.  กองทนุอื่นใดที่ส ำนกังำนพิจำรณำวำ่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม 1. ถึง 6. 
8.  กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม 1. ถึง 7. 
       (ข)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำกกองทนุตำมข้อ (1) (ก) ซึ่งไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัต้อง
เสยีภำษีเงินได้นิติบคุคล 
       (ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้โครงกำรระหว่ำงประเทศโดยเป็นกำรลงทุนใน
ตำ่งประเทศของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชำติไทยหรือผำ่นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
       (ง)  บคุคลอื่นท่ีได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีที่เป็นกำรถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่เป็นกำรถือหนว่ยลงทนุท่ีมีระยะเวลำติดต่อกนัไมเ่กินหนึง่ปี  
เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจำกส ำนกังำนเนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั 
 
(3) กองทนุรวมที่จะได้รับกำรยกเว้นตำมข้อ (2) ต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  กำรถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่ำข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้
เป็นไปโดยมุ่งแสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกประโยชน์ทัว่ไปท่ีพึงได้รับจำกกำรลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือ
สทิธิออกเสยีง เป็นต้น  
(ข)  มีกระบวนกำรท่ีท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทรำบถึงกำรมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือเกิน
กวำ่ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ ซึง่อำจกระทบตอ่กำรบริหำรจดักำรกองทนุรวมหรือกำรเลกิกองทนุรวมได้ 

 
19. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 

1. กำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรและ/หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร จะด ำเนินกำรตำมมติเสยีงข้ำงมำกหรือมติพิเศษหรือจะ
ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก ำหนดได้ 

2. กำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพือ่แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรและ/หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำร
ด้วยกำรประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกำรสง่หนงัสอืขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุหรือขอมติผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยใช้วิธีกำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่มติเสยีงข้ำงมำกหรือมติพเิศษมจี ำนวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 

ทัง้นี ้กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรในเร่ืองทีก่ระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับมติ
พิเศษ  ซึง่ให้รวมถงึ  

(ก)  กำรเปลีย่นแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท ำให้ผลตอบแทนและควำมเสีย่งของกองทนุ
รวมเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  
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(ข)  กำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น   

(ค)  กำรควบรวมกองทนุรวมระหวำ่งกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสีย่งและระดบัควำมเสีย่งของกำรลงทนุ 
(risk spectrum) แตกตำ่งกนั  

(ง)  กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 

(จ)  กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพิม่ขึน้เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของคำ่ธรรมเนยีมหรือคำ่ใช้จำ่ยเดิม
ตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุในโครงกำร 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุได้ โดยถือวำ่ได้รับมตจิำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
หรือข้อก ำหนดอื่นในท ำนองเดยีวกนั ให้กระท ำได้เฉพำะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้  

(ก)  กำรลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค)  กำรเพิ่มทนุ 

(ง)  กำรเพิม่จ ำนวนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(จ)  กำรเพิม่ควำมถ่ีของกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลำ ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถำนะกำรลงทนุของ
กองทนุรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(ฉ) กำรลดเวลำสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำก่อนมีกำรเปิดให้ขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(3.2)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมทีต้่องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว 

(3.3)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอยีดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 

(3.4)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

(3.5)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมเปิด ให้เป็นไปตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 
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4. กำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจขอให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้
ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อำจก ำหนดเง่ือนไขให้
บริษัทจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็ได้ 

(4.1)  กำรเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรขำยและกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

(4.2)  กำรเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ ำให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิด้อยลง   

(4.3)  กำรเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบำยกำร
ลงทนุ  

(4.4)  กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

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

กำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรตำมวรรคหนึง่ต้องไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ ำให้
ผลตอบแทนและควำมเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวง  

 5. กำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรโดยขอควำมเห็นชอบตอ่ส ำนกังำน นอกเหนือจำกข้อ 3 ให้บริษัทจดักำรยื่นค ำขอเป็น
หนงัสอืพร้อมทัง้เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตำมคูม่ือส ำหรับประชำชน และช ำระ
คำ่ธรรมเนียมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้รับค ำขอพร้อมทัง้
เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอทีถ่กูต้องครบถ้วนตำมคูม่ือส ำหรับประชำชนแล้ว   

6. ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรจดักำรกองทนุหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือได้กระท ำตำมมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มมีตใิห้แก้ไข และแจ้งกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจดักำร
กองทนุหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรำย ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิ
โครงกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129 /1 มำตรำ 129 /2 และมำตรำ 129 /3 แหง่
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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20.วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 
กำรแก้ไขเพิม่เติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่
เป็นไปตำมและไมข่ดัหรือแย้งกบัพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเตมินัน้มีผลผกูพนั
คูส่ญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติโดยเสยีง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนัยส ำคญั ให้รวมถงึ  
(ก) ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น  
(ง) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมีประกนั และข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมือ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติโดยเสยีงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแตก่รณี 
หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นวำ่กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มคีวำมจ ำเป็นหรือสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 
กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อผกูพนัไมว่ำ่กรณีใด ต้องกระท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
บริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะ
จดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อม
กบักำรสง่รำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 
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21 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
21.1 กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร :  
มี 
 
21.2 รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่
เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพพิำทเข้ำสู ่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 

22. การเลกิกองทุนรวม :  
 
22.1 เง่ือนไขในกำรเลกิกองทนุ  :   
 
1. หำกปรำกฏวำ่กองทนุเปิดใดมมีลูคำ่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี  ้ 
 
(1) จ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
 
(2) มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 
50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
(3) มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  มกีำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวน 
            หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
     (ข)  มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำห้ำวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุใดติดตอ่กนัคิด

เป็นจ ำนวนเกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด” 
 
ทัง้นี ้ควำมใน (3) วรรคหนึง่ มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพจิำรณำแล้ว มีควำม
เช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่ กำรเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู ่เนื่องจำก
กองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สนิคงเหลอืที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งอยำ่งเพียงพอ และผู้ ถือหนว่ยลงทุนท่ีเหลอือยู่
จะไมไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
 
2. เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลกิกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรือ
งดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
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3. เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 
 
4. ส ำนกังำนอำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏวำ่ 
4.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
4.2 ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์วำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมด ำเนินกำรใด ๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้
เห็นหรือตกลงกบับคุคลอื่น อนัเป็นกำรปกปิดหรืออ ำพรำงลกัษณะที่แท้จริงในกำรถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดที่ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
5. ส ำนักงำนจะเพิกถอนกำรอนุมัติให้จัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่ำอำจมีกำร
จดัตัง้ จัดกำร หรือใช้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทนุของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคล
ใด และส ำนกังำนได้ด ำเนินกำรแจ้งให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท ำกำรชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐำน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกำรชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแต่ไม่อำจพิสจูน์หรือท ำให้เช่ือได้วำ่กำรจดัตัง้
กองทนุรวมเป็นกำรจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง และส ำนกังำนสัง่ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวม
ท ำกำรแก้ไข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมที่ส ำนกังำนสัง่ได้ หรือ
ด ำเนินกำรแล้วแตไ่มส่ำมำรถท ำให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง  
 
6. บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำเลกิกองทนุในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถน ำเงินไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร หรือ มลูคำ่
ทรัพย์สนิสทุธิลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 300 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใด และบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

22.2 กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เมื่อเลกิกองทนุรวม : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้

22.2.1  ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้ และค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ตำม ข้อ 22.1 

22.2.2 แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้
แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ี
เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1 โดยข้อมลูที่แจ้งดงักลำ่วจะมีส ำระส ำคญัอยำ่งน้อยดงันี ้ 
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(ก) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นท่ีอยู่
ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีควำมเสีย่งต ่ำสดุ หรือมีนโยบำยกำรลงทนุท่ีใกล้เคยีงหรือสอดคล้องกบั
กองทนุเปิดนี ้ โดยไมเ่ก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสำมำรถแจ้งตอ่บริษัทจดักำร 

 เพื่อโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุก ำหนด และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับ
กำรยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถ้วนดงันี  ้

1) เป็นกำรโอนย้ำยตำมค ำสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ำยไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นท่ีอยู่
ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดยีวกนั 

2) เป็นกำรโอนย้ำยกำรลงทนุภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

22.2.3 จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ตำม
ข้อ 22.1 

22.2.4 รวบรวมเงินท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 22.2.3 ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 
22.1 

22.2.5 ด ำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่นตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร
โดยไมช่กัช้ำ 
 
ทัง้นี ้เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 22.2 แล้ว ให้ถือวำ่เป็นกำรเลกิกองทนุรวม 
 

23.การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทุน :  
 

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบเพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจำ่ยทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจำกกำรช ำระหนีส้นิของกองทนุแล้วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอยำ่งอื่นตำมแตจ่ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของ
กองทนุจะหกัจำ่ยจำกทรัพย์สนิของกองทนุและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำม
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเทำ่ที่คงเหลอือยูต่ำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ำมหลกัฐำนท่ี
ปรำกฏในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงกำร  
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เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกับส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว หำกปรำกฏวำ่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้ำงอยูใ่ห้ผู้ช ำระบญัชีจดักำร
โอนทรัพย์สนิดงักลำ่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 


